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Medicina tgilur
, qm folie „Vuur ambilu , eft

ocientta ac prudent direftio virium nature bumana ad
vita & fanitatis a morbis & morte tutelam.

ltaque DoElrina omnis Medica bonos frugis ad bane
eompotii nor nam debet

, ut quid Natura faciat aut
ferat

, ex fideli obfervatione quam diligentijjime etmr-
retur,

Gaubius.
7 ' > ’ *• > • '•

.
/ /

•— Certa ergo antidotus contogit variolofi nondum
cognita videtur : at opeuepret'mm erit

, ut omnes boni
df hac re cogitent , et debita cum prudentia ten'ent varia
qux profutura fuadebit attenta hujus morbi meditatio.

VAN SwiETEN.
d. i.

De Geneeskunde is derhalven, in die uitgebreid-
heid waarin iy thans geöefrèiid word, eene weren-
fclnp, en voorzichtige beftuuring van de krachten der
natuur, ter tefcherming van het leevenendcgezond-
he ;d, tegen de ziekten en tegen den dood.
Daarom meet alle welberaaden geneeskundig on-

dervvys
,
tot deezen regel gebracht worden

, dnc al het
gene de natuur doed ofondergaat

, uit getrouwe waar-
neemingen, allernaauwkearigst verhaald worde.

en

Das fchynd het waare repengifr regen de pokfmet
tot nog toe niet bekend tc zyn

; maar hec zal wel der
moeite waardig zyn

,
dat alle wéldenkenden deeze

zaak bepeinzen; en, met de vereischtte voorzichtig-
heid, verfcheidene midde’en

, welke eene aandach-
tige befchouwing deezer ziekte aisvoordeeligzalaaa*
raaien, beproeven.

Ceene Exemplaaren worden ah echt erkend, dan die
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at de gj'oote Boeriïaave, de ontdekking vati

zodanige middelen, welke een byzonder (Specifiq')

vermogen bezitten ter befiryding van de pokfmet ,
op

de gewoone ofnatiiurlyke zvyze medegedeeld
,
als aller J

aangelegenst , doch tevens als mogelyk , befchouwde ;
—

dat zyne beroemde Leerlingen
,

üfe Vryheer vaN Swie-
ten en de Hoogleeraar de Ha en, benevens eert

aantal andere Mannen van naam ,
dit detikbeeld fteeds

levend hielden , en lle poogingen in ’t werk fielden ter

nafpoorlng dcszer middelen ,
en ter aanmoediging van

anderen tot dit onderzoek , zal, ook aan den eerstbe-

gmnenden in de Geneeskunde
,

niet onbekend zyn.

De gunflige gevolgen , met welken de ksnftige mede-

deehng deezer Ziekte , vry algemeen
, bekroond werd,

deed veelendeeze Ontdekking ,
thans

, als min-belangryk

en min- noodzaakelyk befchouwen : zich vleyende, dat
wel haast de Inentiug algemeen aangenoomen , en,
daar door , de gewenschte verzachting der ziekte ver-

kreegen zoude worden.

De uitkomst beantwoordde echter
, inzonderheidmet

betrekking tot ons Vaderland
, aan deeze verwachting

niet; en jaarlyks
, (fchoon nu minder

,
dan meerderf

blcev het getal der flachtojfcrs deezer wreede ziekte ,
vry aanmerkelyk.
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<. Dit laatfte , benevens de verfchillende gevoelens

,

welke omtrent de konftige mededeeling deezer ziekte

,

aanhoudend

,

( byzonder in dit Gcmeenehest) plaats

hadden, rockten den , mi overledenen
,

Schryver, deezer

Verhandeling op, tot eene meer bepaalde en ernftige

befchouzving deezer ziekte , en derzelver genoemde vei-

ligfte behandeling. -- Dit onderzoek had tot gevolg , de

uitgaave zyner Proeve over de voorbehoeding der

Kinderziekte
; in het Jaar 1770 in ’t licht gekoomen:

in het voorbericht van welke, hy verklaarde

,

zicli

niet te willen onttrekken, ingevalle deeze Eersteling

behaagde, zyne eigene waarneemingen, in ’t ver-

volg, ten algemeenen nutte insgelyks, mede te

deelen.

Hoezeer deeze Proeve
, met de goedkeuring van veele

voornaams Mannen
, (en in ’t byzonder , met die van

des Schryvers wydberoemde Leermeesteren
, de Hoog-

leeraaren A. van R 00 yen en H. D. Gaubius)
bekroond werd; — zyne bedoeling in dezelve , werd,
door anderen, echter miskend: die oordeelden, dat des

Schryvers oogmerk geweest waare, den voortgang der

Inenting te ftuiten; immers, dezelve tegen te werken.

Hoedanig de Schryver over de Inenting gedacht,

en zich omtrent dezelve gevit hebbe, kan men in de

genoemde Proeve (pag. 240, 241 en in de noot o)
zelve nazien. Het is waar, dat hy in bedenking

gav , ofde onvoorzichtige mededeeling van depokfmet

,

(zonder bckoorlyke voorzorgen
, door afzondering van

den gemeenzaamen ommegang met anderen
, enz.) niet

gefchikter was ter vermeerdering
, dan tot maatiging

van haan woede P dan, in hoe verre hy zulks betoogd

hebbe, kan de onzydige Leezer insgelyks in dezelve,

(var.
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Cvan Pag. 131 tot 161 ) nagaan . Doch het aldaar

voorgedraagene
,
veroordeeld niet de Inenting als zo-

danig , maer alleen de nadeelige gevolgen
,
welke uit

eene onvoorzichtige behandeling noodwendig moeten

voortvloeien : want , was het eerfte zoaar , zoo had

hy dezelve, onder behoorlyke voorzorgen , niet kunnen

adnpryzen ;
:
gc(yk in de terstaangehaalde plaats ge-

fchied is. Behalven dit
,

zou men zich op onzydige

Rechters over deeze Proeve, kunnen beroepen: gelyk

de Schryvers van de Göttingifche anzeigen von Ge-

lehrten Sachen &c. , welke in hunne bsöordeeling over

dezelve
,
(in hün%yp Sriick) zeggen, dat men den

vSchryver geenszins als een vyand der Inenting be-

fchor.wen kan (|)

Sedert de uitgaave der genoemde Proeve
,
verdubbelde

hy zyne poogingen; en door eenige, fchcou in den aan-

vang min - aanmerkelyke
,
vorderingen aangemoedigd,

zetlede hy zyne najpooringen met cenen Jiandvastigcn

yver voort; tot het hem, in het eind, gelukte, te ge-

raaken tot ae ontdekking der begeerde middelen : welke

vervolgens ,
van tyd tot tyd, de noodige verbeteringen

bekwamen ;
tot dat zy eindelyk

,
dien trap van volko-

menheid welke zy thans bezitten , bereikten
, en tot

een regelmaatig Stelzel konden worden gebracht.

Schoon hy moest ondervinden
, dat deeze 'zyne poo-

gingen ,
door driftige voorjlanders der konflige mede-

deeling deezer ziekte
,

(zyne welmeenende bedoeling

mis
,

( f ) Op deeze wyze vond men , elders , deeze m'sduiding van

des Schryvers bedoelirg
, door hem zelven, wedcriejtt: en men

oordeelde het niet ongepast, daarvan, by deeze gelegenheid
, ge-

bruik te mtaken.

A 3
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mskennev.de,) ineen min -gunflig daglicht befchouzvd
en voprgedraagen voerden

,
ontbrak het echter ook niet

aan de zodanigen
, welke ,

' den byzonder gunjligen
vitflqg van zyn beftuur in aanmerking necmende, der
waarheid hulde deeden

, en de, wezenlyhhcid (en gevolg-
lyk, ook de belangrykheid) zyner ontdekkingen, er-
kenden : En

, ’t en zvaare den dood van twee vermo-
gende en züaardige MenfPenvrienden, (het Vaderland
te vroeg ontrukt !) niet was tusfchen gekoomen

, zou deeze
Geneeszvyze reeds voorlange, door hunne tusfchenkomst,
aan hit Menschdom zyn medegedecld. Trouwens

, de Ont-
dekker achtte

,
(en voorzeker, niet ten onrechte) dat

,
zyne onderzoekingen

, hem lyd
,
geld, en moeite gekost

hebbende, en daarenboven, van een gelyk aanbelang
voor geheel de Maatfchappy zynde, de mededeclingvan
deeze zyne Ontdekkingen, billyk

, eenige fchadeloos-
fielling zvaardig zvaare.

' Zyn Affterven , (’t gene in de maand Mey vat}
het)aar 1788 , voorviel) beroofde hem, vervolgens,
voo) altoos

, van het genoegen, cm éénmaal zyne
Ontdekkingen algemeen bekend, en de rampen van het
lydend Menschdom , door dezelve verlicht te zien. IJy
had nochtans zorg gedraagen , dat zy niet

, tekens
met hem, der JSÏaatfchappye ontrukt zouden worden

:

het gene men echter, inzonderheid ook te danken heeft,
aan ae Mcnfchsn - vnendlyke belangnceming van den
Wel Eerwaardigen Heer J. F. Martin et, zynen
byzonderen vriend.

Het ontbrak, federt , aan geene welmeenende Men-
fchenvrienden

, welke yverigst wenschten, dat deeze
belangryke Ontdekkingen, ten nutte van het Mensch-
dom , der geleerde Wacreld medegedeeld werden. By-

zon

-
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zondert voorvallen ,

en gevolgen derzelve ; belemmer-

den zulks voor tenen tyd: tot men , in het eind} (zich

omtrent d: Maatfchappy en de Nakomelingfchap buiten

verantwoording willende ft
ellen ,) befloot te beproeven

,

inhoeverrehet Ontwerp van eene algemeeneIntekening,

door deWcl-Eeiwaardige Heeren A. va n den E e r g

en J. F. Marti net j
benevens anderezvelmecnende

Mannen
,
ter hand gegecvcn

,
(en gegrond op het gemeen

belang van geheel het Menschdom ,) ingang vinden moch-

tej zich
, met de moeite en kosten welke aan het zelve

noodwendig verknocht waaren
, (ter bevoordering der

bedoeldegewichtige einden ,) volvaardig belastende. Dit
ontwerp verwierv , vervolgens , weldra degoedkeuring

van zeer veele voornaams Mannen ; welpen ,
ztó, de

hejïuuring van het zelve, gereedelyk aanvaardden

:

En
,

het is ingevolgen van dit Ontwerp
, dat deeze

Verhandeling thans het licht ziet (|).
w x )

Ten aanzien van den vorm derzelve, en het ver-

richtte èy de uitgaave , acht men niet ondienflig, al-

hier eenig verjlag te doen

:

On-

r (4.) Indien men, alleen met het zelfbelang te raade gegaan
was, zou dc uitgaave, als een gevolg van dit Oniwerp , voorze-
ker geenen voortgang gehad hebben, daar het gtzamtrdykt beloop
der Intekening, verre beneden het middenmaatige was, en geheel
niet geëvenredigd aan den aart der zaake: echter heeft men , ge-
troffen door de elcnden waar aan het Menschdom

, door deeze
wreede ziekte, (welke zich, daar en boven, ter deezer tyd, op
nieuw aan zeer veele plaatfen vry hevig vertoond ) ir blootgefteld,
en uit aanmerking van de yVerige poogingen door veele wclmee-
ccnden in deczen aangewend

, beflooten
,
désnictugenfUanda, iet

dc mededeeÜDg deezer Gcnceswyze overtegsaa.

A 4
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Ondei de papieren betrekkelyk deeze Ontdekkingen
,

trof men ook aan
, zekere aantekening

( * ) , in zvelke
den Ontdekker berichtte

,
dat men deszeivs beduur

inde byliggende papieren (in afzonderlyke bezvaa-
ring geplaatst) volledig zoude voorgedraagen vin-
den, doch dat zyneri tyd en krachten, thans niet

toelieten j die in de vereischte orde te fphikken.

De genoemde papieren beflonden
, uit de eerfle en

tweede Afdeling deezer leerhandeling (j')j de tweede
als een vervolg ofaanhangfel tot de eerfle] zvelke bei-

den } in denzelvden vorm in zvelken zy gevonden zverM
den , alhier zyn medegedeeld. De voorfchriften en aante-
keningen

, bevattende de nadere verbeteringen van het

ffaar ijiS Af) (door den Ontdekker eigenhandig gefchree-

ven
,) benevens de briefwisfelingen omtrent dit ontwerp

gehou ten , maakten het overige deezer papieren uit

:

En uit deezen
, heeft men het Aanhangfel tot de tzveede

Afdeelin

g

?
benevens de Bylagen

, famengefield.
f

.

U’it den aart der zaake is het blyklaar, dat , ingevalle
de Ontdekker deeze leerhandeling zelve ititgegeeven

hadj hy den inhoud van het genoemde Aanhangfel
,

in de tweede Afdeeling zonde hebben ingelascht
; en

dat dit , benevens de byéénvcrzameling der door hem
aangeweezene Bylagen , de bedoelde orde zy , zvelke de

Schry

-

(*) Kennelyk zeerUrt vóórdesScbryvers affierven vervaardigd.

(f) De eer!}? fchynd omt/ent bet Jsar 1779, de tweede om-
trent 1783» fteichrefven te zyn; d >cl. beide feckrt , nog nader

o verzien. Wet gene de reden oplcverd, wiarora
, in de eerstge-

geuücmde , de proeven in de fep idemie van 1784 ge laan eu elders

door den druk geineeu gemaakt, en in de laatiic
, de cindejyke

vJküoymgen dex Ontdekking, niet aangetroflen worden.
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Schryver verhinderd werd aan dcczen zynen arbeid te

geeven.

Men bad , wel is waar ,
zulks insgelyks kunnen doen *

en de eindelyke voltooying deezer Ontdekking , in de

gemelde tweede Afdeeling kunnen inlasfeben ; dan ,
om

niet onzen arbeid met dien des Schryvers te vermengen
,

,

heeft men verkonzen ,
dezelve

,

g<?/y& gezegd is , z>z

een Aanhangfel te plaatJen ; tenvyl men
, w/V zekere

Handleiding tot het doen van Proefneemingen, in

den laatjien leevtyd des Ontdekkers opgefield, eenigs

nadere byzonderheden overgenoomen en in het zelve in-

gelascht heeft : in het welke, wyders, niets gefield is,

dan het geene in eigenhandig gefchreevene aantekenin-

gen van den Schryver
,
gevonden wérd,

Ten aanzien der Bylagen , tot deezs Verhandeling ge-

voegd, kan men berichten , dat dezelvde Stukken zuelkö

door ons daartoe gebefigdzyn ,
door den Schryver in zyn

oorfipronglyk handjehrift waaren aangeweezen ;

fichoon hy ,
alken die welke onder Letter A en B voor

-

hoornen , benevens het eerfie gedeelte der volgende, daa-

delyk in gereedheid had gebracht. Door ons is alleen-

lyk ,
daarenboven

,
lygevoegd de By'lage A* , behelzen-

de des Schryvers bej'chuiwing van de Gisting (fermen-

tatio), als den voornaamen grondflag van alle waare

en veilige behandeling der Kinderziekte.

De Schryver had, naamdyk , in zyne meergemelde
Proeve, te kennen gegetven , dat hy het gevoelen van

verwisfei rmentatie : dit zyn

eene critis, tn deeze ziekte , omhelsde:

echter
, in vervolg van tydp terug kvj,

van het welk hy

mm; en het zelve
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™der gevoelen vond men , met redenen geflaavd ,ers y opzettelyk door hem voorgedragen; kennelykk oogmerk y om daar van , by eene tweede oplage of
Latynfchevertaaling der genoemde Proeve, (metwl-
kelaatjle hy ook zverklyk eenen aanvang hadgemaakt ,)Welding te doen . En zvyl het ons tocfclL

, dar de-
mededeekng van dit Stuk (ook ter nadere opheldering
van het verband

,, in des Schryvers befchouzving
dee^er ziekte

, tot zyne behandeling derzelve (laat) niet
ondienstig zoude kunnen zyn 3 hebben zve het zelve

,, uit
dien hoofde

, onder de Bylagen tot decze Verhandeling
eenplaats gegeeven. ^ ö

Deoverige Bylagen (zoelke «igbepaalen tot de brief-
vnsfelmgen umtrend deeze onderwerpen gevoerd) zyn
met de meestmogelyke naauwkeurigheid

, door om ver-
vaerdigd. De uitvoerige mededeelingderbricfwisfelm*
met den Heer de Man, heeft tot bedoeling, de
voldoening der weetlust van deskundigen: daar

, uit
dezelve, blykenkan, hoe deeze Ontdekkingen

, van ge-
ringe begmfden , langs trapswyze voorderingen zyn op
geklommen (f). Tot het zelvde einde , heeft men uit
des Schryvers oorfpronglyke handfchriften

, en al,dere
kennelyk -'echte befcheiden

, hier en daar, eenige aan-
tekeningen tot dessselvs voorftel gevoegd', zoelke echter
doorbet gebruiklyk teeken ([]), van die des Scbry-
Vers onaerjeneiden zyn.

Mocht

(f) Hetgeeneons, tot de volledige mededecling deezer brief-
wisfeimg, ontbrak, heeft de heufebe vriendeiykbeid van den
WeI Ed * Geftr * «ccre M. W. DE Man, M. j z»., wel ge-
lieven te vervullen; waer voor wy zyn Wel Ed. Geftr. by deeze,
openlyk, onze dankbaarheid betuigen.



V' O'ORBERICH T, IX

Mocht men, intusfchen ,
ouder het geene door ons

,

op de gezegde wyzen
,

tot deeze Verhandeling ‘is ge-

voegd, het een of ander aantreffen , V min poo-

dig of tcrzaake dienende , toefcheen , fchryve men zulks

toe, aan onze zvclmeenende bedoeling
, en bezorgdheid

om niets, deeze onderwerpen betreffende , achter te

houden ; en verfchoone zulks
, uit dien hoofde.

Men zal, in de eerfle Afdeeling deezer Verbande-

hng, enkele plaatfen aantreffen
, gelykluidende met

zodanige, als in de meergemelde Proeve overdeVoor-r
behoeding voorkoomen. De Schryver zelve erkende dit

'

(IAfd. § XL). wanneer men de tegenwoor-
dige Verhandeling, als op zich zelven faande be-

fchouwd , en deeze Geneeswyze
,

als op de "waarheden
vi de genoemde Proeve vervat

,
gegrond , zal men on-

getwyffeld moeten toeftemmen , dat het, (zonder me-
nigvuldige en moeilyke aanhaalingen

,
en eene zvan-

ftaltige gaaping) onvermydelyk zvas
, zvilde de Schry-

ver
, naar zyn gevormd Ontzuerp

,

analytisch 5 voort-
gcan, of hy moest van eenige dier waarheden , tot
zyn oogmerk dienftig, op nieuw melding doen.

Alvoorens te bfiftuiten , achten zve ons gehouden
,

openlyk, onze ongeveinsde dankbaarheid te betuigen,
aan zoo veele zvaardige Mannen

, Voorftanders der
Geleerdheid en Vrienden van het Menschdom

, doorwel-
ker vcrcenigde welmenende poogingen, het gevormd
Ontzuerp ter gemeenmaaking deezer Ontdekking, tot
ƒ„//; gorac t, en dezelve des , der Maatfchappye
weder gefchonken werd: hartelykst wenfehen wy , dat
dinOpperften Medicynmeelter de toediening deezer
middelen voordaan, metgdyken zegen bekroont, metwdie dezelve,l, bevoorens

, fteeds begunftigd werden -

op
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op dat dés , hun hart het edel genoegen fmaake , van
het hunne te hebben toegebracht , tot de verlichting der

rampen van het Menschdom ;
en zy , in de kalmte welke

hunne Ziel 3 door deeze verhevene aandoening gevoelen

moet ,
hunne belooning vinden moogen! eenebelooning

,

voor een gevoelig hart onfehatbaar.

de Erven I. J. van den Bosch.

Rotterdam
den 31» van Louwmaand

1791.

ê ê
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KGR-TE STELLINGEN
OMTRENT DEN WAAREN AART DER

KINDERZIEKTE,
EN DERZELVER GEMAKKELYKE Et$

ZEKERE GENEEZINGE.

EERSTE AFDEELING.

Be mogelykheid om de Vokfmet , op de na*
tuur/yke ivyze medegedeeld

, te verzwakken
en krachteloos te maaken

, aangetoond
,

een aantal wélgejlaagde

Proeven, nader bevestigd.

* * *

Inleiding.

§ ï- 'TT™ alle de kundigheden, welke het voor-

/ werp van de wyduitgeftrekte Genees-
kunde uitmaaken

, zyn
?

er geene, die meerder in-
vloed hebben op den welvaart en de infhndhouding
van het Menfchelyke Gedacht, dan het wél kennen,
wél onderfcheiden, en zeker geneezen van de Kin-
derziekte.

§ II. Van de eerde tyden af, in welken deeze
Ziekte algemeen bekend is geworden , en inzon-
derheid m de voorgaande Eeuw, doch allerbyzon-
derst in onze dagen, heeft men ongelooflyke vlyc
aangewend, ter verklaaring van haarenvvaarenaart,en
ter bepanhng van haare behandeling: gclyk het wél
ontwikkelen van deezen Wondcrknoop, thans noo-



5 Over den waaren aart der Kinderpokfes j

gerekend word
, een daad te zyn , welke gelyk

gefteld mag worden, met de roemruchtige bedryverf
van Titus en Trajaan (*)

§ III. Een Onderwerp, zoo gewichtig, behoord
billykeén yder op te wekken, tot de nafpooring van
r*enig middel, vermogend ter voofkooming deezer
ivreede Ziekte

,
eêr zy haare woede op den mensch

uitoeffend; of ter verzwakking van het werkzaam
en krachtig vermoogen van haar gif, wanneer zy
zich reeds geopenbaard heeft.

§ IV. Als Lid van de groote Maatfebappy der
Waereld

,
en daar en boven door myne byzondere

bedemming, verplicht, aan het behoud myner na-

tuurgenooten te arbeiden, zal ik ten minden trach-

ten my van mynen plicht te kwyten; door myne
kundigheden aantewenden, ter nalpoóring van het

begeerde doelwit ( § III).

§ V. Ten einde , reeds by derf aanvang deezer
verhandeling, eenigeritiaate te doen zien, datdeeze
heilzaame pooging niet geheel vruchteloos zal af-

loopen, durv ik my, in het blyde vooruitzicht van
een gelukkigen uitdag, verbinden, door een’ fcha-

kel van waarheden en welgedaagde proeven, wel-

ke ik aan het oordeel van lieden der kunst onder-

werp, aantetoonen ,
gelyk ik zulks durve vast del-

len : daar is een middel om het werkzaam vermoogen

van de medegedeelde pokfnet te verzwakken , of daade-

lyk krachteloos te maaken.

§. VI. Om in de vereischte ontvouwing en verkla-

ring dier waarheden welke zulks duidelyk betoogen

moeten, te beter te daagen, zal ik, met de Aloud-

heid zelve beginnende, vervolgens tot den tegen

-

woordigen tyd nederkoomen , om uit deeze befchou-

wing, de behandeling der ziekte na de toenmaaligu

bevat-

( * ) [Z«o fprak nog L e Camuï, leffuurtnd Lid van dt gs-

rceikuiuiigt Faculteit te P A R. Y s , in zyn Prü\tt i'inidntir 10

veruit

,

p. 19 . J



in derzelver Genezing. ±

bevQttingen en de geneesvvyze op dezelve gegrond
afteleiden; en tot de tegenwoordige verbeterde Ge-
neeswyze te befluiten.

"

§ Vfl. Eindelyk, om allen emflag, niet tot het
weezen der zaake behoorende, te vermyden, ver-
kies ik de behandeling by wyze van Aphorhmi

,

of
korte (tellingen; van welke de eene, de andere
vervangen en verklaaren zal : om uit dezelve langs
wettige gevolgen

, tot de begeerde waarheden den.
grond te leggen

, en op dezelve de gedaane waar-
neemmgen te doen berusten.

Aloude Behandeling der Kinder-

pakjes, het cerfte Tydvak
ukmaakende.

, | Y
1^?00 dra de Kinderpokjes bekend en dui-delyk befchreeven waaren, (ik beöoge hier alleenK ia zés, om van anderen vóór hem niette e-e-waagen,) werden dezelve tweezins behandeld: ofMechanice of Specificè. Volgens de eigen’ verklaa-nng van Rhazós, was de eerde wyze ingerichtom de hitte te maatigen

(a ) 9 of, h e(geen

e

g
op hetzelvde nederkoomt, om de gisting te dillen o-elvkhy z,ch elders uitttakt (*)fe„ dllaatfte, vofdtdaan dit oogmerk ftilzwygende. Alle de vorrWn,gen in de Inenting gemaakt rusten op dit orondbeginfel; ’t

. zy men zulks toeftemme/of da^afivykende, een ander Lecrftelfel omhelze

gensde béSfvwfchrafel?
TOl'

weeten, * *****
dat

m - Medic
lbid,

p, S2Sf 5api
• > Londm 1733. j>. m. 537.



4 Over den zvaaren Aart der Kinderpokfes.

dat gisten moet ; het houden van die heiden in een die*

gerust-, en het vermeerderen der warmte tot een ze-

keren graad. Dit omgekeerd zynde ,
verbreekt het

gevolgd langs de gevvoone wyze zich vertoonende,

en maakt eene veel zachtere, of gansch geene, of

eene verkeerde uitwerking; ja fomtyds zoo, datze

van de gewoone afwykt: ’t gene volkomen plaats

heeft in de Inenting; en, naar maate decze regelen

in acht genoomen worden ,
is de uitkomstgun iliger

of minder gunftig: men vergelyke de eerfte Inentin-

gen in Engeland en te Geneve gedaan , tegen de

Hedendaagiche verbeterde van Sutton en anderen;

en men zal ten vollen van deeze waarheid over-

reed zyn ( j-).

§ X. Van het wél onderfcheiden en beftuuren van

dit gewichtig Leerftuk, hangt deganfchegeneezing,

en den gelukkigen ofongelukkigen uitflag, zoowel

in de natuurlyke, als door konst medegedeelde

pokjes, af (i).

§ XI. Door de afwykingen van dit eerfte grond-

beginfel (§IX, X) is deeze Ziekte dermaate woe-

dende en doodelyk geworden
,
(daar, door het niet

beteugelen der gisting, de koorts aanmerklyk moest

toeneemen en de Etter in evenredigheid vermeerderd

worden, waar uit alle de andere gewoone doodelyke

toevallen hunnen oorfprong neemen,) dat ’er door

dezelve meerder menfehen gefneuveld zyn
,
dan ’et

door de wreede Pest zyn omgekoomen (*). De
iaate herdenking van deeze waarheid (§ IX, X),

is

(f) [Men zie de Bylage, fub tin. A*, in het voorberickt

vermeid.]

(I) [Men leerd tevens uit dit Lcerfluk, de paaien eener te

ver gedreevene refrigeratie kennen, en het exais der antiferrr.cn-

tative middelen ;
wyl in dit geval , het levens begmfel ( principium

vitalt ) verdooft word. ]

(*) [RoseNstein, Uandl. tot dt kennis en genecw'ng

van dt ziekten der Kinderen , p. 215. Fursteneau enz. ]



cn dctzclver Getieezing]
g

is alleen in (laat, aan de ^ewoone woede deezer
ziekte cenige paal en perk te (lellen.

§ XII. Om deeze gewichtige reden, (§ XI) zul-
len alle pongingen vruchteloos of ontoereikende blv-

T

om
,

de ontvolking der Landen en Steden enz.
ei noede11

, ten zy men de voornaame kracht van
iiyden tegen dit geweldig vergif, leere aanwen-

L 111 die
(
ren

i

en
, welke nattiurlykerzvyze daardoor

aangetast worden
; want offehoon men, by deinen-

ting dit gewichtig voorwerp (§ VIII—XI) vrV

tanT'hoe
D
h(
?

|

betraCh
k
W°- d ?

eeZe bewerking nog^tans , hoe heilzaam anders, in zich zelven aangemerk

yn ‘ a;irc grootfte voorftanders ongenoegzaamgeoordeeld, om de gewone flachting, dSShS
do

‘

onder
1

rn de f™ et ’ te ^minderen; welke

V n middelenSgere Sneren!V.U1 ni ddeleii onbloot om tot de Jnentinz denoevjiient te neemen, of zulken onder nieêrvermogenden die een afkeer van deeze kondig mé'dedceling hebben, of ook, om gemoed" “
fa,

A

lieden tot dezelve niet befluiten linnen fteetvruchtbaar gekoesterd, geftadig verfpreid en
"'v yJtr'

moet worden
( c):

merking van het meerder getal der «n^dLvin do"T r^e pok,es morden aangedaan boven rwelke dezelve door de konffige medede’ehnThëlr

hier

lm? gelccdcn
, ontcivimn f/

‘MSD ALE heeft dit , nop niet zeer
over de n.,dj eW «1

°* l"*!*
, in .yoe Verhandeld

nut te maakeo.
aenting sigcaccner en vanuitgebreider

B



6 Over den waaren aart der Kinderpakjes
,

hier veel dan weinig van weete : de hoofdzaak moet

optvVee, of , zoo men wil
, op drie punclen neder-

koomen. De meest aangenoomene zyn, de broeyeji-

de Xxeneeszvyze ,
de verkoelende , en , laatflelyk , die

door Specijique middelen.

BROEYENDE GENEESWYZË.

§ XIV. In het denkbeeld, van een uitflag te be-

voorderen die naar buiten moest (eruptio cutanea),
was men, naargelang der onderlcheidene denkwy-

zen, op verfchillende middelen bedacht, om de-

zelve, zoo door de beflooten’ warmte der vertrek-

ken, als door het houden der zieken in een bed

waar in zy byna verfmoorden door het aantal de-

kens, en andere aanzettende warmte, (om hier

niet te Ipreeken van de Bezoardica ammaha , de

Veiro del porco

,

Schaapen drek enz.) het vergif dus

in een verdubbelde reden van zyn vermogen ver-

meerderende , uitwaards te brengen: door welke

gekoesterde gisting , ten waare men toevlucht

name tot helpende en verdunnende dranken, ter

verdunning en verzwakking van het gistend pok-

fmet, ’er yzerfterke natimren, welke het geweld

der ziekte en deezer middelen, konden wederftaan

,

vereischt werden ,
om geene Slachtoffers dcrzelve'

te worden: welke behandeling het Eerpc tydvak

der afwykinge aanwyst ;
en onder welke deezezickte

zeer in woede heeft toegenoomen.

VERKOELENDE G E N E ESW YZE.

§ XV. Het tweede tydvak is dat der verkoelende

Genecszuyze ;
welke men verlchuldigd is aan den on-

bezweeleen moed van den grooten Sy denham;
die het eerfte belfond de oude vooroordeclen te

verwerpen. Zy is regelmaatfg gegrond, op de



on derzeïver Gencezing. p

overeenkomst deczer ziekte met dc ontfieekende

ziekten (morbi infleunmatorii) en heeft haar opzicht

op de rcjühnie der humeuren, de bevoordering der

fuppuratie ,
en alle die toevallen, welke uit een

ilrydig beftuur gewoonlyk volgen.

§ XVI. De verkoelende Geneeswyze wtrd, op
cene andere wyze, in Duitschland beproefd, door
Waddsc hmidt; waarvan denuitflag, volgens
zyne vvaarneemingen en die van Dolzeus (d);
gunftig fcheen te zyn : hoewel F. Hofmann ge'-

tuigdc, dat de pokpuistjes langer met paarfchekrim*
gen omzet bleeven, waardoor het Pokgif langer in
het Lichaam teruggehouden, en min bekwaamelyk
uirgedreeven werd Ce).

GENEESWYZE door MINERALIA.

§ XVII. Men zoude intusfehen den zoogenaam-
den Adepti of Goudzoekeren

,
(die, beide hunnen

tyd en hunne middelen, verlpilden in de navorfching
van den Steen der Wyzen ,_) te kort doen, indien
men dezclven niet in den rang der vvaare beftryders
van depokfmet, in eene andere fangfehikking

, aan-
voerde. Deczen hadden

, reeds voor lang, ontdekt,
en deeze Ontdekking zorgvuldig bewaard en leven-
dig gehouden, de wonderbaare geneeskrachten in

de

Voleen- tmn getuigenis, hadden zy bet middel, door
Juin btiden uitgedacht, rne.r dan dHizeadmaal beproefd. Ioh

r
J
l
C
;„

WAr' 0SCMMlDT
’ Q?lra Mtd' Pr P*"- U ca:

LX.VIX ff ca: XXII , dt iUrioli: ff Mnrbilli:. Joh
Inaclop. Mtd. Dogmat. Gap. VI. p. 5<S ,. vergeleden met my«
I roeve over dt vtorbehotding der Kindtrpokj

t

: , bl. o l8 , *19.Menmecnd, daf du vocht beiWl uk bet Succu: Rtiu.tt , Vc.
dan de H,cr Hmuh achtte, dat het de Ttr.üura aquofa

d
-

ri

)
n
) '

VJïr ~'
,

110 verK c, vkc ter mede, dc veikJaanng van
dit verfcnynfet bereden

, § L!I1. ]CO M. K. S. Te91. U, p. Sea t C(lf V1I 0bSi i4



8 Over den V)aaren aart der Kinderpakjes ,

de Metaalen geleegen; die zy door hunne geheime

konil uit dezelve wisten te trekken, en Bezoardica

frigida noemden; in tegcnllelling van de Bezoardica

ammalia ( § XIV); en aan welke zy zoo veel ver-

mogen toefchreeven ,
zoo wel in Morbis malignis

exanthsmaticis , als in Ckronicis inveteratisfimis

:

door welke poogingen, zy der Geneeskunde te veel

diensts hebben beweezen, om, in eene verlichte

Eeuw als deeze, geen goed gebruik van deezen hun-

nen arbeid te maken.

§ XVIII. De poogingen van Franciscus Anj

TONIUS, PaRACELSUS, VAN HeLMONT,
Basieius Valentinus, en anderen , hebben

de nuttigheid derzelve (§XVII) ten duidelykften

doen blyken: dan, vermits het als nog de plaats

niet is daarvan melding te doen, zal ik liever in de

gefchikte Analyfis voortgaan; om daar uit, ter zyner

plaatfe ,
de verdachte waarheden des te krachtiger

te betoogen.
.

§ XIX. De beflendige waarneemmgen m de Ge-

neeskunde nopens de Merenria!ia en Antirnoniaha ,

ter geneezing van opene Zweeren en andere huids-

gebreken , van oude tyden af in gebruik (f) ,
ichy-

nen mede het hunne toegebracht te hebben , om ,
door

vergelyking van fommi.ge deezer mtkomflen ,
ook

nieuwe proeven op de Kinderpok jes te doen; welke

naar maate van derzelver gelukkigen uitflag, ook

meer of min werden -voortgezet (,g ) • en, indicn

men

(/) Als in de Lepra , de Eltpbantiafis 8c. Freind, Lit.

itat.

Cr') Eene toevallige waarnceming ontdekte ,
dat, ter plaat,

e

il waar een pleister met het Emptosirum dt Ranis cum
^

ercurj°

-c'-mc-rd, ineenen Poklyder aangelegd was, pokjes zich

/er'oondcn ;
niettegenftaande zy ziel, in groGtea gcta.e rondoo

« czeive cn op andere Lichaams-declen voordeeder. Men beeft

iétU dé» JU V,. B o «IH -V 'W-

jeukend: „ Onnet Cbimici norva ,
Mcrcunum omncstxulccratio^



en dcrzdvcr Gcneezing. p

.en niet, door enkele byzondere gevallen , was afge-

wrikt geworden, maar op den grond der welge-

dane Proeven.moedig had voortgegaan ,
zoo zou-

n de Kinderpokjes
, reeds voor lange ,

inliaarwerk-

nam en verlpreidend vermogen gefluit, beteugeld,
n merkelyk zachter en krachteloofer géworden
yn; waar door een aanmerkelyk aantal Slachtoffers

.tan haare woede hadde kunnen ontrukt worden.
Men kan dés, decz-c Geneeswyze ,

als een derde tyd-
vnk maakende, befchouwen.

§ XX. Er is van deeze waarnemingen een veel
grooter aantal voorhanden,' dan men oppervlakkig
denken zoude: De Héér A. Helvetius, Ge-
neeslicer tuMi dplbitrg

, gaf in zekere Verhandeling
(// . een vry omflandig bericht van verfcheidené
geneezingen der Kinderpokjes : waar onder ’er ook
veelen waaren, in welke men zich van Mercuriale
en Antimoniale middelen bediend had. DdWeener
Hofraad en Lyfarts deHaen gewaagde van eenige
deezer Schryveren

, en prees onder anderen ook
aan , myne bovengenoemde Verhandeling over dit
onderwerp 1 1), als in welke dit fluk, naar zyn ge-
voclen , omftandiger dan wel in andere fchriften be-
handeld was. Men kan nogthaiis nietgeene genoeg-

zaame
, v

» nes tollen ,• fic ertimfi caput aletribusfcaitat tum Emplastrum de
r, Ra nis cuin Mtrchrio pedibus applicatur

, & caput ulceribus libe-
» ratur; Stxile quti etiam in Antimonio esfe videtur"

.

d. i. Alle
Scheikundige» weeten , dat de Kwik alle zweeren kan geneezen ;
want, waoneer bet hoofd met zweeren bezet Is, en men een
ple-ster de kanis cum Mercurio tegen de voetzonlen legt , zoo
word het hoofd van de zweeren bevryd. Kr fchynd ook iets
dergelyks in het Spiesglas te zyn. In Aphor. 1390 Prax . Med.
Tem. V p. 303 , 309.

O ) Verhandeling van vtrfcheidene geneezingen der Kinderpok-,
jes , uit de voornaam,Ie Geneeskeeren /amengetrokken en met aan-
merkingen verrekt door A. H e L v e t 1 y 3 , Middelb. 1784.
(iy Ratio aei. c»nt. Pars x. Cap. 5 § ix.

B 3



ïo Over den]ivaarcn\aart der Kinderpakjes ,

zaame zekerheid yastftellen, dat een Systematische

ordre in deezó wyze van geneezen h bbe plaats ge-

had; daar fommigen, de Mercuricïlia Hechts onder

purgantia mengden; anderen , hechts in zekere ge-

vallen zich daarvan bedienden; en weder anderen,

deeze middelen wel in het waare oogmerk bezig-

den
,
doch door andere voorschriften verbaster-

den k \

§ XXL Dan , deeze gewichtige onderneeming,

om de ontvangene Pokfmct op een gewisfen voet

te beflryden en dit in een Geneeskundig Samenftel

in te voeren, fch een voor den grooten Boerhaave-
bewaard. Hy, die alles las en onderzocht wat ’er

in de geleerde waereld omging, vooral' in de genees-

kunde, omtrend zaaken die nieuw waaren ; en bo-

ven dien door zyne uitgebreide correspondentiën ,
in

ftaat gefield werd, om nieuwe ontdekkingen, door

zyn vernuftig brein, tot regelmaatige famenftelfelste

brengen, twyffdde geenszins aan de mogelykheid

om hier in te kunnen (laagen. — Ply ondernam in

de Jaaren 1709 en 1712, in zyne bekende Aphoris-

mi zich te uiten, dat de Pokfmet, volgens de op-

gegeevene waarneemingen (§XV— XX), koude

beteugeld worden, door het tegengaan van haar ver-

mogen met welbereide middelen uit Kwik en Spies-

glas

,

of door een algemeen beiluur tegen de ont-

iteeking (/) : wesiiaïvcn zyne denkwyzc op het

ver-

(£) J mmer is het. dat men desze waarneemingen niet ge-

bracht hebbe tot bepaalde grondhernfelen ,
gelyk Sylvius en

Y V o G A u k e s , C van wdken § XXXIV en XXXV , nader gc-

fproo.eti worden z»i) gedaan hebbsu. Z / draaien te gr ote

kenmerken van ceu grondigs behandeling, om toe onze tyden

overuïhaten te zyn, zonder te zyn voortgezet ;
cn ik beidaag

my zeer, dat dezelve nog niet tot mync ke m.s itekoonoen waaien

te- tycle van het fchryVea myncr Pret ve

,

cn toen ik een aaavang

jtia.kte met net doen van IV cvi ecmicgen.

CO § 1 389 Stimulus viJiiur anferri posje- carrtHiont ptr fpt-

C'fi:d tiu dtö* ,
vil HititJtiin tinivtrfrlt ar.tiöülcgiuic* & j

i 'yjp



IIen derzclv r Gencezing.

'

verkoelend beftuur en de behandeling door minera-

lia nederkwam. Hy zoude ,ttn vollen zyn oog-

merk bereikt hebben
,
waaren zyne voorlchriften

(formula ), die op den duur niet konden gevolgd

worden (/*), met zyn gegeeven ontwerp (Pracep

-

/<?) over een gekoomen: van zekere r aanleg waa-
ren zyne poogingen, die hy zelve in ’t werk (lelde;

en indien het geval niet gewild had, dat hy door
het verliezen van een kind, afgefchrikt wierd zyn
voorneemen door te zetten [m) zoo ware het hem
gewisfelyk gelukt verdere proeven te doen. Zyne
beroemde discipelen, van Swieten en de
IIaen, ondergingen geen beter lot: maar moesten,
zonder het waare geheim om de Pokziekte

, langs

de

In Jlibio & mcrcurio ad magr.am ptr.etrabilita.tcm arte. de~

ducii ; , nee tarnen acrimonia niniium correjtuis
, ftd bene unitis

,

ut qH<snmus , ir.citat borum aliquande fucccs/us. d. i. „ de fiiiët

„ (chyad je kunaen weggenopmen woid^n, door middelen die

» daar toe een Specifique kracht bebben , of door een algemeece

„ gente?,vyze -tegen uo ontlleeking.” — en, „ Eenig gelukkig

h voordeel in het Sptpsgla* en her kwikzilver, door de konft

,

n zonder nogtans door a; te byteude zuurigbeid, maar wel ver-

ft eer.igd , tot een groene «Joorarujjbaarheii gebracht zynde , wekt

» ons op era in liet zelve zulk een Specifiq middel te zoeken.”

(1*) Mater. Medic. ad § 1392 pum notis P. Camper.
(ot) Na de aangehaalde plaats ( 5 XIX ncot g ) deed men

Eor.RiiA «V e aldus fprecken : „ vtrum cum tot adverfarios bujus

„ uj'am improbantes babuerim in bujus ufu non cor.tir.uavi
, erg

0

„ hanc rem felicioribus indagatoribus rclir.quo". d. i. Maar
vermits ik zoo vtele tegccftreevéts gehad hebbe , die dit gebruik
afkeurJen , ben ik daar mcede niet voortgegaan ; waarom ik

ilseze zaube voor gerafekiger ODderZoekcren overliate. d e
Ha en, wc.I.e dezelve plaats aanhaald , vsegd ’er nog dit vol-
gende ky

:

„ Ohm talia quidtm dabam , et fuccesfus inde videbam ;

„ advero cum inttr multoi fanatos itfans moreretur ,
clatnabant

„ pertmptam a me infan tem esfe: undt ptrtafus dtflitui •" Amimo

-

**
n *um d-.apboreticum cum fuo nitro fi.zantc fecit mirabtlia baud

„ itapridem.Cinrjabr.ris nativa cum triplo[acchari tritatacite data

n btn.gn.sftmas fariolas dedii"

.

d. i. Voorheen fclucef ik dezelve

B 4 o wel



Over den zuaaren aan der Kinderpakjes
,

de natuurlyke weg medegedeeld, tebeftryden, dcc*
ze waereld verlasten; hoe yverig zy zich. anders,
benevens hunnen onfterflyken Meeseer, aanhoudend
gekweeten hadden, om een iegeiyk toe het ontdek-
ken van deeze gëneeswyze aantemoedigen

,
en hoe

zeer zy hunne onvermoeidfte poogingen lleeds had-
den aangewend , om die ziekte op de bestmogelyke
vvyze langs deezen weg te bellryden ( n ).

§ XXII. Alles echter (§XXI)
5
met ter zyde

Helling van alle vooroordeelen
, wel overwoogen

zynde , licbbe men 13 o e r h a av e voor de beweeg-
oorzaak te houden, van de tegenwoordige verbe-
tering; ih de gcneeswyze, zoo der ingeente, als

der natuurlyke Fokjes; en van hier de wezenlyke
en behendige vorderingen afteleiden, welke men,

in

wel voor , cn zag ’er een goed gevolg vao
; doch toen ’er ,

van
c«n aantal Kinderen, die herftelden

, den Overleed, riep men
uit, dat ik het zeive vermeord had; hier over verdrietig zyn-
de , heb ik ’er van afgezien, liet zwcecdiyvend Spiesglas, met
2yn vastrnaakende Salpeter, heeft nog niet lang geladen wondreu
gedaan; de nnaurlyke Vcrmiliocn, met driemaal zoo veel

fuiker gevvre'even , bracht zeer goedaardse pokken voort. Rat.
'mtd. cotitin. Tom. i, p. S5, 86.

C« ) De taal van Boer. ha ave was: Quc.lt Specificum invt-

r.iri pesjc , ccmp&ratïo hiftorüc antiJstcrum ë? iudohs bvjus mail

faciutit [perart ; 6? ad ir.dagar.dutn impcllit futmna hiuc futura

bumano ?eneri utiiitcs. 5 t S91 - d.i.- „ De vergelyking van de

,, Hiitorie der tegengiften enden aart van dit kwaad, doen hoepen,

„ dat zo-.anig tegengift kaa gevonden worden; en het groote nut

„ dat dirr uit vcorhat Menfchelykogellapht zal voortkomen , moet

„ oas tot puderzopk van het zeive aanzetten.” van S^yiETEEf
toonde zynen blaakenden yver, by de vcrklairing van de aange-

i haalde paragraaf, eindigende met deeze nadrekkelyke woerden;

fit fi ullibi , csrtcin kóc cafu, locum baiet, quod talie faB Jccisfe,

teer ces fit. d. i. M Ka zoo immer, kan men gewsfelyk kier van

,, zezgen , dat zulk cens $ud zich zelve bdoonen zoude . **

En de Haen fpaude « 11 e zyoe kuchten in, om deeze wyzs
jiaaeenaelyk cc mïtkea. trui. cent. Cap. a. citato.

I
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.ni dit tweeledig opzicht, gemaakt heeft: \ geneik:
tans, naar den rang der waarneemingen

, voorne-
mens ben nader te bevvyzen.

§ XXIII. Volgens de eigen’ verklaaring van
Boer ha ave Co), was Lobb de eerde, die van
de middelen volgens zyne opgaave, met kwik en
zwavel bereid

, in de Kinderpokjes gebruik maakte

p
5 )- Hy bediende zich wel niet van de eigene

formulen van Boerhaave, maar zyne middelen
Kwamen dezelve zeer naby; bedaande alleen uit
gemeene Zwavel en levendige Kwik, tot Atthiopsmi-
ncralis gebracht

; en uit Aethiops met Zwavelbloemen ;iomwylen met bevoeging van Myrrhc
, Saffraan

enz. En Lobb erkende zelve, dat hy deeze han-
delwyze aan Boerhaave verfchuldigd was 'q \

§ XXIV. Het oogmerk van Lobb in het bezigen
uier middelen, was om de koorts van het eerde
tydperk tegen te gaan, en langs deezen weg de In-
enting te vermyden

;
gelyk zyne ronde taal dit dui-

delykuitwyst, zeggende: indien de middelen
, voor-

gepeld om de Kinderziekte in het eerfte lydperk te ge-
neezen

, de gewenschte uitwerking hebben
, zullen zy

ae lnënting
, ingevoerd met oogmerk om de derfte

welke deeze ziekte veroorzaakt
, voortekoomen , onnut

maken (r), Ily deed èenige weinige proeven Cs).

CZOQ
(O de Ha en , /. c. p. 86, 87.

CP) Traité de la petite Vétolc. Paris 1740. Tom I r "17
hebkCDde de -Eagelfchc uitgave met machtig kunnen

(.7) Ibid Chap IX p. 284, ahvjar hy zegt: d» greote Boer.-av t
'

is de tergt welke het denkbeeld verwekt heeft van demegttykbtid om de Kinderpakje! in het eerde tydperk te Snoezentn dm de volgenden vooriekowten.
** e ö 3

(r) luid p. 3io. verg. met zyn aoe Aphor i 6?o Tont II

zï

A

lk ““ m‘n

•“T, - -iZCLTJZT1’1

(O D 2*ïJyk, vyf. ibid. P. 294

“5
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,

(zoo ook Richardson ééne (t)') cn volhard®

fieeds in de gewoo^e geneeswyzi van zynen ryd;

wel niet gelukkigen Uitkomst , doch niet zonder

den gewooneu omllag.

§ XXV. Niettegenstaande den ongelukkige^ uit-

flag der proeven, ter voorbehoeding in ’t werk ge-

fieldf te Edinburg

,

met den Aethiops mineralis ( u )

,

volgde Hilary nochtans het zelfde voetlpoor

( XXIII ) ;
doch hield zich nader aanBokrh a av e;

en bediende zich van Antimonium diaphoreticum :

kennis hebbende aan de waarnèemingen van Graf-
fius («* ), zoo nam hy Mèreurius dulcis in plaats

van Aethiops

;

insgelyks met oogmerk om de koorts

van het eerfie tydperk tegentegaali Qv : terwylhy,

'inliet tweede tydperk, met de gewoone Bezoardica

bleev volharden (w ). Zyne waarneemingen waren

zoo wezenlyk ,
dat hy zich op dc volgende wyze

daar over durvde uitten : ik heb altoos opgemerkt ,
dat

hoe langer de wyze, boven aangepreezen ,
agtcrvolgd

was, eer de bejmetting in den Lyder plaats had
,

de

ziekte evenredig zachter en gunjliger , de toevallen

maatiger en de puistjes minder waren. Ik zc*g nim-

mer famenvloeyende pokjes op het gebruik van dezelve

volgen zelvs niet wanneer de Lyders , door zodanigen,

die dat j'oort van pokjes• hadden , of in zulke huisge-

zinnen, in welken die ziekte dikwyls doodelyk geweest

was, befmet waaren. Het • voornaame, zoo niet het

eenige, voordeel, dat de Inenting heeft boven den ge-

meenen voeg van befnetting , bcjlaat hier m , dat het

Lichaam, door deeze of j'oortgclyke manier ,
voorden

aanval bereid word-, en die genen welke de Inenting

niet

)

(O md - Tom - IL § 642 " 6:>9 ‘ p * 416 ” 4lS ‘

O) Midi.al E'.fays

(w’) Epnem. N. C. Ann. III. Obs. 56

( v ) a Praüical E/ay on thi /mail Psx , Cka?. VI.

Ibidem, Ckap. VII.
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nist goedkeuren, kunnen volgens hetgene viy de onder-

vinding tot hier toe geleerd heeft , alle de voordeden

der.zelve genieten , zander begunjligers van het mede-
deden der ziekte te zyn. (x ).

§ XX VI. C antwell doeg denzelvden weg in

;

en, niettegenftaande Me ad de' poogingeü van
Boerhaave als onzinnig wraakte (y), terwyl
hy zelv, zich bevlytigde een middel tegen de dolle

hondsbeet uit te vinden
,
blcev het denkbeeld, van

de mogelykheid om te kunnen flnagen
, ileeds

levendig.

§ XXVII. Meest moet men zich verwonderen,
dat Roscn van Rosenst'ein, die aan de
gegrondheid van het voorlid van 'B oerhaave,
en de echtheid der proeven van Lobe, twyffeide,
en die de pillen van Bell os te van een gelyk
voorbehoedend vermógen achtte, als den Aeihiops
mineralis (~), echter de eerlle was, na de bekende
en beroemde Engcllche Geneesheeren

, die, in éen
tyd , wanneer de pokjes te Sthkholm een’ vreeslyke
Slachting aan rechtten, bedacht was op het 'geeven
van een voorbehoedend middel; waarmede hy veer-
tig goede proeven deed, en de geenen die het zelve
gebruikten, van de toenmaalige befmetting bevryd-
de (

a

~)
; fchoon het ongenoegzaam was, om de

woede die toen plaats had, te fluiten : waarom men,
volgens Murray ( h ), tot .de Inenting den toe-
vlucht neemen moest. In de Verhandeling reeds

aan-

O ) IiJem
,
pag 6r.

Cv) H. h. Gaobii, Ir,Hit. Pnbolog. Medic.
, $ welke

fce cbu.üi ing vau Mead , ï( o e r. ii a av e als een doodsn te.’uw
aauva. lende , dc Heer Gav

B

lus ju zyu; juarlykfehe Lcsii n ge-
woon V723 te wederleggen.

(z) Handleiding tot de ziektei der kinderen ', hoof 11. X! H.

J“1 &•*)»* «c#J. Ut OBipjCfi;
witoxtoi p. 310.

00 Hiftona Infieionii i'arioUrum.
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aangehaald (§ XX), komen mede zestien gevallen

voor, in welke decze middelen als goede voorbe-

hoedfels gewerkt hebben (£*).

§ XXVIII. OnderdeFranfche.Geneesheeren mimi;

inzonderheid uit VARNièR; welke aan het voor-

lid van Boer ha ave, en de proeven der Ehgel-

Iche Geneesheeren geloof gaf; en zich o inHandig,

in zyne uitmuntende verhandeling, over het fewaad-

aartige der Kinderpokjes, omtrend dit onderwerp
heeft uitgelaaten ( c ).

§ XXIX. Dan, alle deeze waarneemingen (§ XXI— XXVIII) bleeven opeen’ ongewisfen voet, en

men fchèen geen vast Systema te hebben, waarop

dezelve gegrond waaren : zynde de eene alleen eene

navolging of verbetering van de andere; of wel,

deeze middelen werden niet dan voor liet eerde

tydperk der ziekte gebezigd , en alleen door cenige

weinigen na de uitbotting, of in het tweede tydperk

der ziekte
,

toegediend. Ten einde hier dan

aan deeze ongenoegzaam - bepaalde waarneemin-

gen ,
het vereischte licht en kracht bytezetten,

diend de zaak een weinig hooger opgehaald te

worden.

§ XXX. Twee voornaame waarheden werden in

de voorgaande Eeuw erkend ; en het is te bejamme-

ren dat dezelve, tot groot nadeel der Geneeskunde,

zoo al niet in vergeetelheid geraakt, immers meer

veronachtzaamd dan gevolgd zyn; te weeten : het

Leerfhik van de Gisting
,

en het vermogen in 'de

voorgemelde middelen, om de ontflaane gisting te

heflryden.

§ XXXI. Onnoodig is het, aan deskundigen

voortehouden, hoe van Helmont, overeen-

kom-

st’) Proeve, over de v&orbehoedir.g der Kinderziekte , p. 195-

(c) Rcccuii piriodique d'objervatitns de Midecine ,
Tom. V

?• 134 -
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komflig cle waarheid, hier omtrend gedacht hebbc;

hoe Lister, Sidobre, Marescot, Wil-

eis, Sylvius, en anderen, meer of min, hun-

nen aandacht gevestigd hebben op een gisting, in

Ce Kinderpokjes; hoe, door toevallige proeven,

($XIX), de etter in de pokjes geweerd zy, en

veelé andere waarneemingén meer : van welke te

gewilligen, het bellek van dit voordel niet gedoogd.

§ XXX1T. Zeker is het dat van Helm on

t

en

Buxbaum, reeds vroeg, den Mercurius in de

Kinderpokjes bezigden ( ci >, en dat zich de eerde

beroemde, door déne gifte van zyne arcana , de

koorts te kunnen bedwingen ; en, elders, door de-

zelve den Archceus uittedryven. Franciscus
Antonius delde het vermogen van zyne Pana-
cea te bedaan, in het uitdryven van het vergif naar

buiten (<?). Glauber gaf, ter voorbehoeding.
aan zyne zeven kinderen, by dezelver geboorte

zyn «Sidphur auratwn in
;

en fchreef , dat ze geen
van allen door de Kindcr-ziekte zyn aangetast ge-

worden. Welke poogingen, in eenèn gezonden
zin genoomen, niets anders aanduiden, dan dat zy
het werkzaam vermogen van de pokfmet bedreeden
hebben, na dat dezelve ontvangen was; of, voor-
fieemcns waaren dezelve tegentegaan, vóór haare
cfflorescentie , of daadelyke uitbotting (ƒ), weshaf*
ven zy niet anders gedaan hebben dan het gene
MEDicu s met den Cortex Peruvianus , in het be-
dwingen van de koorts beoogde (g): welke Dim s-

dale voor den ergflen Vyand hieli
, üie, niet met

kracht

( d') Buxbaum, Difp. dc Variolu baSlenus in Patria gr*s~
fdtit. Lipf. 1679. 1

(r) Par.acea aurta. p. 45. Hamburg 1598.

(f) Pbarmac. Spagyriaa Pars I p. 22. Amflcrd. 1654.

SD?cl>rcmtfrf)c ^cebaclHunqcu / II idavtol p. ;oj.
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kracht tegengegaan zyn'c^ in fiaat was groot gevaar

te veroorzaaken ( /; ).

§ XXXI1L Maer liet zyn niet alleen deeze mid*

delen, die zodanig een vermogen hebben ter beteu-

geling van de Pok lip. et ,
maar ’er zyn ook anderen:

als, de Syrvpus alyandaci -Alsaharavji, de

Campher
,
de Myrrbe, de zoo ovengenoemde Cortex

Peruvianus , de Flores Aqirilegice
, 'het SuccusBetula,

de Jeneverboom ,
de Guajac , het Teerwater , en

andere natuurlyke ballèms , waarin een Virtus an-

tifeptica vel ant/fermentativa , of een rotting - of gis-

ting- tegengaand vermogen, gelegen is; en welke in

nlyne Verhandeling boven ( XX) aangehaald,

wegens hun pokfmet - beftrydend vermogen genoeg-

zaam verklaard zyn. En wanneer men den aart

deezer middelen, uit de proeven van Pringle,
Macbride, Ga bkr en anderen, vergelykt

met de verhandeling van Peyrilhe ( i )

,

zal

men bevinden
,
dat in deeze middelen waarlyn het

vermogen is, om aan het hoofdoogmerk waar toe

ze gebezigd worden , te beantwoorden.

b XXXIV. Dat ’er nu indedaad
, voorheen reeds,

zulke eigen fchappen aan de eerstgenoemde deezer

middelen ( ) XV — XXX11), toegekend zyn,

blykt dtiidelyk uit het getuigenis van F. D. Le
Boe Sylvius (&); het welke men, niet van

zyn

(’h ) Verhandeling van de teger.iv9ord:ge manier ven Inenting ,

p. 60.

(7) Dijfert. Academ. de Cavcro . 1775.

(£) „ Intcromnia, quec Pztris excretionem moveant, velpromo-

„ veant ,
prsefcro ac ceinmendo Antimonialia medicamer.ta , quippe

v quse obfervavi fsepenumero habere infoper vim corngendi

„ noxas corpori a Pure contingentes , q.iin novum puris produc-

„ lionem imfeditndi
,

postquam non minus ad corporis humani, quam

„ Auri purificaiiontm fervit Antimonium rité tarntn praparatum ,

„ q‘iam adminifiratum”. d. i. Onder alle middelen , weike deErrer

uudryven, of de midry.ving dcrzclve bevoordelen, aclite ik.
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zyn begünftigd Leerftelzcl, maar van de waarheid

zelve afteleiden hcbbe; naar dien ook anderen de-

zelvdc waarheid llaafden: gelyk hy, door de wyze
van dezelve te gebruiken

,
aanwees , dat zyn oog-

merk op de natujnr der ziekte gegrond was ; naar

dien hy zegd , dat het niet genoeg zy dezelve

eenmaal toe te dienen
,

maar raadt , daarmede
eenige dagen voort te gaan

,
tot dat de koorts en de

andere toevallen Weggenoomen, of ten minsten

merkelyk verminderd zyn ; waar door de pokjes
dan

, in veel kleiner getal en beter zouden uithoo-

rnen
; daar by voegend,e, dat hy dikwyls gezien

had , dat de Pokftpf door den ftoelgang
, met

groote verlichting der ziekte; was uitgedreeven (/).

$ XXXV. Het zclvde fchreef men toe aan
de Abforbcntia

, Wedelius zegd , dat ze een
krachtig vermogen hebben om de gisting (fermen-

tatio ) tegen te gaan en de onzichtbaare uitwaesfe-

ming vry, en aan zich zelven overtelaaten (wz).
Zy werden Rcmedia fixa , ofvaste Geneesmiddelen,
genaamd: tot .welken de Antimonium en deszelvs
Rcgulus medicinaiis, benevens de Cinnabaris &c.
mede behooren

;
gelyk men hiertoe brengen kan, de

Mercurius diapboreticus van van Helmond,
waar van hy zich waarfchynlyk in de geneezing der
Kinderpokj es bediende; eu die hy niet goedkeurde,

wan-

d:c uit het Spiesglas, de besten te Zyn, en pryze dezelven dus,
als zodanig, aan: naardien ik zeer dikwyls bevonden faeb , dat
deeze, een bvzontier vciraogeD bezitten, zoo om de Ziekten
met welken fcet Lichaam, door Etterflof, word aangedaan, te
ve.-betereo , als om de nieuwe voortbrenging van Etter te be-
letten : terwyl het Spiesglas, wyders , wel bereid zynde, niet
minder gefebikt is om bet Menfcbdyk lichaam

, dan om het
t.oud , te zuiveren. Prax. Medic. Lib. I , Cap. XV , § XLIII

CO Md. Apptnd. Traft. I , Cap. IX
, § LXXI

,

LXXII. p. n. far.
Cm) De Medicament

. faeulc. Lib.ll , Sc«ft. II , Cap. JU. p. i 7t .
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,

Wanneer de Kwik in dezelve weder konde gcrevivi-

fieerd of herbooren worden. Ook hebben de voor-
naamfle Scheikundigen, het uitHeekendHe vermogen
aan zoodanige bereidingen uit ^Antimonium ,'welke

zy vaste noemden, toegefchreeven; hoedanige de
Flores & Sulphurfixatum zyn («). Terwyl de Ab-
forbentia , nog tót pp den huidigen dag, Prcecipi-

tantia genoemd worden. Etmuller prees zulke
Remedia fixiora $ ten tyde van de uitgisting der
pokjes, zeer aan (o) ; insgelyksYvoGau k e s (ƒ>)

;

welke wilde
,

vermits men boven al de koorts
moest trachten te geneezen

,
dat men dan den aan-

pers van de materia morbïfica of der ziekteHof , die de
koorts veroorzaakt, naar de huid zoude zoeken te

dryven, (het gene het zelvde is als de EbullitU of
Fermentatie tegen té gaan ) waar toe hy Terreuria
abforbemia & Cinnabdrina voorfchreef: en men
Haagde zoo gelukkig met dezelve, dat men, reeds

op den achtften dag , derooven der pokjes zag afval-

len, en de Febrisfecundaria voorkwam. Dan, alles

wel befchouwd zynde, zoo heeft Ri-iAzès mede
Ahforbentia, tegen het geweld deezer Ziekte gebruikt:

zyne Trochisci Spodii behouden , volgens de eigen'

woorden van Freini», uit dezelve (g-). En dus

Hemmen de laatere waarneemingen ten vollen in het

oogmerk der eerden over een , om de opzieding in

het bloed ( Ebullitie ) door hst vergif der Pokken

verwekt, te bedaaren, de koorts hier uit gebooren

te

O) Men zie hier orntrend de Verhandclics: van F. Hofmann,
de mirabili Sulphuri: fixati Antimonii tfficacid in Me die ir.it Opcr.

JSnpplem. Tom. I. p. 708. I

(0) Optr. Supplem. Tom. II, pars I Cap. X p. 349.

(ƒ>) Prax. Chirurg. Medic. Cap. LX p. 474.

(tf) FreinD, lib. citat. p. 527. waar van de befchryvinjf in de'

uitgaave van Channing door Hall er, Vol. II p. 234,

voorkomt.

,0
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te'beteugelen, en de irritdbilitcit (welke niet anders

is als de Archczuï van van Helmont) boven-

maate hier door opgewekt, te ftillen, en de gevol-

gen daarvan, dus voortekoomen ; ’t gcneeigenlyk

üpccifice te gencezen
,
genoemd word. R H a z è s

deed dit met zyn beftuur en de zoo even genoemde
geneesmiddelen

; benevens een’ zekere Syroop van
paarlen

,
waarvan hy getuigd, dat indien iemand

dezelve gebruikte, wanneer ’er negen pokpuistjes

uitwaaren , het tiende niet te voorfchyn zoude koo-
men. (r

)

Lister, die van dergelyke Syroop
van Alyandacus van Alsaiiaravius gewag maakt,
welke hy meende verboren geraakt te zyn, hecht
een’ gelyke v«iarde aan den Cortex Peruvianus ,

op welks gebruik altoos discretce pokken gevolgd
waaren (t); en waar van zich Medicüs be-
diende, met oogmerk om de Koorts te beftryden
en de Pokzickte gemakkelyker te maaken (j). De

Mer*
•

>
.

'

j

(O Ibidem , p. 235.

CO Zie hier zyne eigene woorden: „Taceo ufum Corticis Peruviani.;

h a propinato ,
ait pjlinüas ftwper variolqs Jequutas fuift.

„ Pcrindi ut Svropo Alyandaci Alïaharavii, qui txibi-

•* tus ante truptionem varioiarum
, fi exierïnt novtm variohe ,

n non tamin pervenient ad dteem. ha inierdum forte fortuna ,

n £>* antiqua 6? r.ova inter ft mirificc . concordaat
, in maximum'

n mortalium bor.um. Scd proh dolor ! Coriicem babemus; fyru-t

* pus verb ifle mirabilis
, quantum fclo , cum duttere periit"

:

d.i Ik zwyge van het gebsuik van den Cortex Peruvianus
, doot

welker dikwyiig gebruik, men zegd, dat altoos van ééo gefebei-
dene potjes gevolgd zyn. Van celyken als van de Syroop van
Alsaharaviu.., dewelke vóór de uitbouing gegeeven , in*~

r

dien ’er negen pokjes uit zyn
, geen tien zullen verfchynen.-

Sotmyd» ftemmen op zoo eene wyze de oude met de nieuwe
waarneemmgeo

, teD nutte der iteivelingeu
, wonder overéén.

Maar, helaas! de Cortex hebber! wy; doch deeze wonderbaard
yrorp

, zoo verre ik weet

,

ii met den Uitvinder verlooren ge-
gaan. Exercit. Mi die. VIII de Varioiis p! 316.
0)

2J?*Wctoifc&e %5wb<\thtmc$ni II 23ant/ p. 72 6r

' C
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Mercurius werd het eigen middel tegen de pokjes
genoemd

; door welker gebruik men beweerde,
dat iemand, of geheel en al voor de pokfmet be-

veiligd, of dérwyze voorbereid werd, dat de pok-
jes gemakkelyker, fpoediger, en in minder getal
uitkoomen zouden (<v). De Camphcr is, van de
tyden van RHAzès af, tegen deeze ziekte in ge-
bruik geweest Qv). Aan de Myrrhe werden uit-

fteekende krachten toegefchreeven (iuj, ’t gene
van de Amimonialia en Abforbemia ten vollen ge-
bleeken is. Weshalven

, uit al het gene tot dus
verre is aangevoerd, blykt:

COROLLAR PA.

I . Dat diezelvde waarneemingen, die RnAzès
ten zynen tyde deed, door veele laatere bevindin-
gen op het zelvde grondbeginfel rusten en neder-
koomen.

II. Dat het voornaame van het geneeskundig be-
Ruur

, beftaan hebbe in het tegengaan van het werk-
zaam vermogen van de pokfmet; ’c zy dat zy daa-
delyk ontvangen waare, of vóór dat zy haar ge-
weld vertoond had.

III. Dat deeze middelen beftaan hebben uit Mer-
curialia, Cinnabarina , Amimonialia , Myrrha enz.

waar uit
,
ten

IV. Ontegenzeggelyk volgd: dat ’er , van alle

tyden, zekere middelen bekend en in gebruik ge-

weest zyn, tegen de te ontvangene of reeds ont-

vangene pokfmet; en dat ’er dus waarlyk zoodanige
middelen zyn , bekwaam om het werkzaam vermogen
van dezelve krachteloos te mèaken

:

tegen welke zy,

met meerder of minder vruchts, gebezigd zyn.

^ XXXVI.
(«) M. A. N. C. Ann. 3 Obf. 9 flc 56 p. 13 & 56.

(t>) F r. E I N D & Chasning in Loc . cit. p. 236.

(ty) M. A. N. C. Diar. lil p. ia, 80.

f
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§ XXXVI. Men -hield dezelvde middelen

( 5'xxi— XXXV) by het voortzetten der Inenting

onderbet oog, en Haagde zoo gelukkig met dezelve,

dat men de wczenlyklte vorderingen aan deeze

handeiwyze verfchuldigd is:

,

i . K i r k pat r i k liet Kinderen van 6 a 7 jaaren,

na voorafgaande onthouding van Vleesch-foppen en
goedige, dranken

, Calomel met purgeermiddelen
gemengd, gebruiken t.x)

2. Volgens het bericht van Dr. Gale aan den
Heer- Huxham gezonden, hebben de Inënters
in de Ëngeljche Colpniën zich, opgelyke wyze, van
middelen uit Mercurius en Antimonium bediend (y)

3. Sommigen in Schotland hebben insgelyks,
ter voorbereidinge , den /Etkiops Mineralis toege-
diend; hoewel de Hooglecraar A. Monro dien, als

nutteloos, verwierp
(z ).

4. YVaarlchyniyk heeft Baker foortgelyke
middelen gebezigd 4 gelyk men raeend te moeten
opmaaken uit het doen innéemen van de pil, den
nacht na de inenting

,
en welke om den anderen,

avond gebruikt tVerd
, tot de Koorts zich open-

haarde (a)j zeggende hy op het èind.e zyner Verhan-
deling : dat verji hddene Geneesbaren van naam

, en
onder anderen Andrew van Exeter, zeer jterk
Jlaande houden , dat de Mercurius dulcrs , kort
vóór de inenting gegeeven , van zeer groot nut is •

waarop hy , het geval van Er. Gale, door Hux-ham medegedeeld, omihmdig aanhaald (b).

5. Glass
(x) /Irahfiyf lroculotivn

, V . 230. vel Ccmmcm. ut rib. inSc Nut & McS. fitfii

.

Vol. IV
j ,i 4ö.

Ilft)ee*L pf'
'^unJdaion! for Vol. LV, P . 193. Gtntrk. Bilt.

dtiftrgAA zPVA.' ?aM «*
r

,

B b 111 lJccl
- 4 St P- 752 HRet 757.

Cui, n ü ? l
1ier *n ^eftaande : „ dat hy, ie wetten Dr.” y a dat hy de K-wU -o het Spiesgia-i gctru;kt had ali

C 2 it raid-11
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,

5. Glass was vap gedachten, dat het groot

fuccès ,
van de wyze op welke Su.tton de inen-

ting in ’t werk ftelde, voornaamelyk afhing van

de ifttv^poeders en Zouten, geduurende de Koorts

van de Inenting gegeeven ;
waar door hy den Ly-

der in ftaat ftelde tot 'z'weetën , als zulks noodig

was (c) ;
en hoewel dit laatfte tegengefproo-

ken werd (c*) zoo ftond men nochtans toe, dat

het iftwAmiddelen waaren (//); en Saitndbrs
bewees genoegfaam ,

dat het voomaamfte ingre-

diënt Calomel was (e). Chandler achtte., dat

het middel van Sutton Kwik bevatte , om-

dat het
7

by veelen kwyling. verwekte (ƒ). Hy
zelv gav aan volvvasfen Lyderen, naar bed gaan-

de; Calomel , naar mate hunner jaaren en krach-

ten ; en herhaalde dit fomtyds , telkens na verloop

van twee dagen, driemaal; geevende des morgens

# * * , f t -

„ middelen cm de Lyders tot de Inenting te bereiden, van d<s

„ acht honderd Ingeënten flechts<A?rc vcrlooren heeft ; daar hy ’er

n anders één van de honderd verloor. En , volgens deezeo

„ Schryver, zyn ’er van de zeventien duizend Ingeënten, op

„ de wyze door hem in dit Gefchrift onderzocht, behandeld,

„ maar vyf of zet geftorven ; welke zich zelven doer hunne

„ eigen’ onachtzaamheid de dood op den hals haalden : zynde

m één derzelve fterk aan den drank overgegeeven , en naauwlyks

„ herfteld van een’ tusfchenpoózende koorts, welke hem 6 maan-

^ den had geplaagd; «ene onachtzaamheid welke hy verborgen

„ had. Een Jufvrouw had allen raad welke men haar gav in des

„ wind geflaagen; en, onder andere, geduurende haare ziekte,

„ een’ zeer gioote quantiteit geest van Hartsboorn gebruikt”.

(c) L'tur to Dr. Baker., Geneesk. EU> 1. III Deel. 4 St. p. 759-

(c*) Gentlcmtns Magazine , for Pebruary 1767.

(d) Ibidem , p. 763-

(e) Brief van de Heer Ingenhousz aan den Wel-Eervi.

Heer Chais, p. 8.

(/) An Esfay towards an invejligation of the prefent fuccetfull

atld mest genend Metbod of Inoculation , p. <J. Gentesk. Bibiittk >

IV Deel. 3 Stuk p. 594-
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Sal mirab. Glauderi: aan Kinderen alleenlyk

Pillen van Aloë, Kermes min. en Campher (gj.
Andrew handelde op gelykc wyze (h). Ruston
zeide, dat de proeven

,
genoomen om de middelen

van de Suttonia'anen te ontdekken., geleerd
hebben, dat de bafis van het poeder, uit Calomcl be-
ftaat, en de pillen uit de MafJ'apillularum Cochiee(f)

;

en geevt drie voorfchriften op van middelen uit

Kwik en Spiesglas, die in America gebruikt wor-
den (k). Dim s da l e heeft zich insgelyks van Mer-
ci/ruis dulcis en middelen uit Antimonium bereid , met
Abforbentia bediend (/). De Zweedfche Prinfen
zyn met dezelve voorbereid (m). RoséN had
ze in behendig gebruik ('«). Hast toond, in
de berichten van den haat der Geneeskunde in
Zwccden , dat men de Calomel met Sulphur auratiim
Antimonii tertiiprdcipitat. en Campher, ter voorbe-
reiding tot de Inenting gebruikt hebbe (of En
wie vyeet niet dat men tegenwoordig naauwlyks eene
Inenting aanvangd, zonder de toediening van deeze
of foortgelyke middelen ’t zy dat men een Fomitif
met Abforbentia

, of furgeer-middelen met Kwik
gemengd, voorfchryve.

Cê~) Ibidem
, p. 30. Geneeskundige Bibliotheek

, IV Deel,
3 Stuk p. 595.

CD The Pra Slice of Inoculstion impartially confedtrd. p. 7.
Ceneesk. Bibliotheek. V Deel, 3 Stuk p. 402.

O) An Efay on Inoculation for the Small-pox
, p. 88.

CO Ibidem , p.65 zie vin beiden Geneesk. Bibliotheek. VDeel
2 Stuk p. 408 & 409.

’

CO VtrHandeling van de tegenwoordige manier van Inenting
itr Kinderpakjes. ”

O) Geneesk. Bibliotheek. V Deel
, P . 430.

$ xxxviL

CO Handleiding tot de kennis er
der Kinderen. I Deel, 13 Hoofdfl.

CO Geneesk. Bibliotheek. VI Deel

en geneezing veen de Ziekten

» r- 543.
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,

XXXVIT. Men moet verbaasd Haan over de
gemaa-.te groote vorderingen , welke, in weinige

jaaren, een’ zaak van zui;c een uitheekend nut, tot

dat toppunt van volkomenheid gebracht hebben,
dat *er thans naauvvlyks menfehen fterven (p) , aan

eene Konstbewerking ter voorkoming van grootere

onheilen, welke, nog voor weinige jaaren, gemeen-
Jyk aan één of tweeder bandera het leeverr kostte (q).

§ XXX VIII Ik beken dat men hier tegen zal

kunnen inbrengen, dat,' vermits Sutïon zyne
Gcneeswyze verborgen hield, men met zekerheid
daaromtrent niets bepaalen kan ; doch , alles wel
onderzocht zynde, blyitt het duiddyk genoeg, hoe
zeer zyne 'Specifica geheim gebleevenzyn, dat zyne
behandeling nogtans op goede gronden rustte;

naardien de Geneesheeren en Heelmeefters van
’sKonings Huis, (onder welke ‘eerflen de Heeren
Duncan, Wintrljnigh am en Warren
waaren , en onder de laatften de Heeren
Ranby, Hawkins en Middleton, )

’ door
Zyne Groot-Brittannifche Majdieit gelast , om te

onderzoeken waar in de wyze der hefhiuring van

de Inenting, volgens Sutïon, geleegen waare,
la . •:

.

. .. . • • : . •
,

'• !«• ver-.

CP') Dimsdale had, toen hy zyn Werkje uitgaf, van 1509

éis hy dvsiyds reeds ingeënt had, niet één verlooren; en nad

nadeihmd hét zelvde peluk in 4 of 5000 anderen : gelyk te ziea

is uit een Bri>f v an Dr. Ingenhol'sz aan den Wel-Eer-

waardeti lieer C 11 a i s p. 8. En Sutton met de zynen , ver-

richtte dceze kt n -'bewerking . tret gelyk gunlligen utiflrg , aan om-
trent 50x00: waar Sutherland nog 10 coj byvoegd ; en

toeftaat dat ’cr 10 van zouden geltorven zyn. Ibidem , en

ladcren.

(17) Achrervrlgens de Londonfche Steiflyften, door Jurin &
SCHEUCHZER. opgetnaakt , blykt, dat ’er, van de

j
.aren 1721

tet 1728, 9 van de 273 , of één van de dertig ingeente Kinderen,

geduureude dit tvdvak geltorven zyn; van dü volwassenen maat

één van de vyftig : of, volgens de rafel van KiRKPATRlK,
3$danrcnde dienzelvcn tyd, 17 van 807. caz.

> \ i .
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verklaarden ,
dat de gantfche Geneeswyze beftond,

in het fcgelmaatig gebruik van de uitwendige vrije

lucht, in alle gctyden des Jaars te doen genieten;

in de Lyders , door alle de tydperken der

ziekte, hoe zwak zy cok waaren, een goede Le-

vensregel te doen onderhouden; en openende en

verkoelende Geneesmiddelen te doen gebruiken (r):

welk lantfte genoegzaam is, om te doen zien, dat

hoezeer Sutton aan een oordeelkundig beduur

den eerden rang gav

,

hy nogtans zich ook van

goede Geneesmiddelen bediend hebbe. De be-

roemde Lyfïrts va n Swieten, voegde, ter na-

dere verklaaring ,
hier by

,
dat Sutton een’

drenge onthouding van vleesch, bbuillons , vettig-

heden en eyeren beval; en eenige poedertjes deed

gebruiken, die iets van ’t Antimonium en den Mer-
curius behelsden ; maar dat hy van de bereiding

zyner Geneesmiddelen , aan welke hy een groot

vermogen tegen de Kinderpokjes toefchreef , een

groot geheim maakte. Van S wie ten was van
oordeel

,
dat deeze voorzorgen ,

zonder gevaar

konden achter gelaaten worden; terwyl ook andere

Geneesheeren beproefd hadden, of de onthouding
van alle dergelyke voedfels volhrekt noodzaakelyk
waare : weshalven men in het Weeshuis te Wennen,
in de Voorhad gelegen, na de Inenting,' niets in

de gewoonc regeling der lpyfen veranderde; zon-
der eenig nadeelig gevolg: .Alle de wentelingen ,

zegd deeze groote Man, genooten devrye lucht den
gantfehen dag , en J,liepen in ruime , hooge en luchtige

bedjleden ; en vermits Sutton, vervolgd hy, zyne
middelen , in welke hy een specificq vermogen
achtte gelegen te zyn

,
geheim hield, konde men niets

zekers van dezelve vastjlellen. De Heer van Swie-
ten had dus het genoegen, zonder, geduurende

het

(r)Commcr.t. itrtl. in Sc. N.itur. UMcJ.gift. Vol. XVI. p. 3-{ê.

C 4



1$ Over den ivactren ciart der Kinderpokjes ,

het gantfche heloop der behandeling
,

een eenig
middel te hebben doen gebruiken, een vry groot
aantal de inenting gelukkig, te zien ondergaan.
De fpys belton (i uit vlcesch-hat

, vleesch van jonge
dieren, zachte moeskruiden, rype tuinvruchten,
brood en meel-gebak ;

men gaf hun ook eyeren.

Zy hadden allen hun vcrblyf in het riiimc Zomer-
paleis van Haare Keizerlyke Majedeit

, welke al

het gene tot onderhoud en legging noodig was,
verzorgde. Ik zoude te ver uitweiden, indien ik
het gantfche beloop der behandeling

, door den Heere
van S wiet en in deeze inenting gehouden, wilde
mededeelen O*):' waaromtrend men zich te ver-
wonderen hebbe, dV.t deeze beroemde Geneesheer,
welke de ontdekking van een Geneesmiddel om
het geweld der Kinderpokjes te bedwingen

, zoo
hoog fchatte ($ XXI), in deeze gevallen den goe-
den uitflag

, geheel en alleen, aan het in acht; genoo-
men geneeskundig beduur hebbe toegcfchreeven,
daar nogtans de ondervinding zoo dikvvils geleerd
heeft, dat zich onder de inenting zodanige geval-

len kunnen voordoen, wélke, zoo wel als in dé
natuurlyke pokjes, de hulp van inwendige midde-
len vereisfehen, Sydenham was, in den be-

ginne, mede zeer fterk voor het koude of verkoe-

lende beduur, doch kwam, in zyne laatde Jaaren,

daar van terug; en de Engelfche Geneesliecren

wenschten
,
in hun Bericht

,
dat S u t t o n insgelyk$

meer onderfchëiding in zyh béduur maaken mogte.
RïiAzès handelde ook regelmaatiger, en gaf, by
zyn beduur, ook zyne Geneesmiddelen ( §XXXV ).

En dat Sutton, behalven het zyne, ook midde-
len geweeten hebbe

, om de ontvangene pokfmet te

bedryden
}
moet men afneemen uit de aanbieding ,van

... .. ..V, ... v
.zynenj-

(*•*) Men zie de Fnprrede van h:t Fyfdt Dtcl zyner Commentar,
ia H. Boer ha ave slfbor.

/•
" ‘ "

"
..

'
'
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zynentwege ,
door den Engel fchen Afgezant te

Parys gedaan, wanneer Lodewyk d& XV aan

deeze ziekte gevaarlyk krank was ;
aanneemende

deezen Vorst te behouden ’t gene hy voorzeker

niet zoude gewaagd hebben , indien hy zich niet

ten vollen verzekerd had gehouden, van het pok-

bedrydend vermogen van dezelve; vermits hy, in

dit geval ,
niet meer den toevlucht tor het uitwen-

' dig of mechanisch beduur der ziekte neemen
koude, dewyl dezelve, naar de gewoone regelen,

reeds hulpeloos geacht werd. Uit alle deeze waar-

neeniingen , welke nog verder door mytie eigene
bevindingen daan bevestigd te worden

, kan men
op nieuws beduiten:

COROLLARIA.
I. Dat, gelyk in het beduur der natuurJyke Kin-

derpokjes, wezenlyke vorderingen, uit het wel er?

önderfcheiden gebruik maaken van mineraale mid-
delen tg XVIII; gemaakt zyn; van gelyken de ver-
beteringen. in de Inenting, uit dezelve zyn getrok-
ken. •

II. Dat, gelyk Boerh aave in liet eerstge-
noemde, den grond gelegd hebbe tot eenen vasten
voortgang; S ut ton, en die zyne behandeling,
nader by, of verder af, gevolgd zyn, de Inenting

.

zeer gemakkelyk gemaakt hebben.
III. Dat wyders, en de poogingen van Boer-

11 aave, op de waarheden boven ( fiXXIA mn
gevoerd gegrond, en die van Sutt-on, op de
Leere daar uit getrokken (1 XXIII—XXVIII,XXX vi -XXXVIII) en het natuurlykst beduur

r
j

1 Az s (5 VIII), het naast haare betrek-

hf ipnV‘
VnCn

5 tot eei'fte dcezer Waar,heden boven XVIII) gemeld.

G $ IV. Dat
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IV. Dat ’er, ik herhaal het andermaal,) on-

t^ryffelbaar, middelen zyn, om de ontvangen’ pok-

fmet te verzwakken en krachteloos te maakén.
y
t gene te bewyzen was.

'

Waar uit, ten -

V. volgd , dat ’er eene aanmerkejyke ,
en tot

nog toe gewenschte verzachting, in de natuürlyké

Kinderpokjes kan verkreegen worden; terwyl die

genen welke de Inenting verkiezen, die gemakke-

lykcr en veiliger ondergaan kunnen, wanneer het

blykt, dat ’er zodanige tegengïftige middelen voor

handen zyn, die het werkzaam vermogen van de

pokfmet kunnen verzachten : daar de meéften ze nu

veelal; door een mechanisch beduur alleen, onder-

gaan; en zy niet altoos zeker zyn tegen de toeval-

len der gewoone variolce. — En cindelyk —
VI. Dat ’er, langs deezen weg, op de veiligde

wyze, zoo niet eene uitroeying, (door verfchei-

dene Geneesheeren ,
wel met de beste oogmerken

voorgedeld, doch in veele opzichten onuitvoérlyk,)

ten minden eene aanmerklyke verzachting, van de

Kinderpokjes te verkrygen zyn zoude ;
inzonder-

heid in zulke Landen en Staaten
,

in welke de

wil der Overheid de hoogde wet is : by aldien men

,

In doorgaande befmettingen, Cgelyk in andere be-

fmettelyke ziekten fomtyds plaats heeft ) eene algé-

meene Voorbehoeding beval, of eene algémeene

Inenting ,
naar de vrye keuze van ieder Onderdaan

:

waar door eene aanmerkelyke verfpreiding der Pok-

finet, door de vermindering van de etter en het be-

letten van haare voortplanting door de rooven,

klederen enz. , zoude kunnen worden voorgekoo-

men. En het komt my niet onwaarfehynelyk voor,

dat men, op deeze wyze handelende, de natuur-

lyke pokjes zoo gemakkelyk, zoo niet lichter, vin-

den zal dan de Ingeënten : ’t gene bevestigd word

door myne eigen’ "Waarncemingen ,
welke my nu

nog overig blyven medc^te deelen.

Ver-
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Verflag van eenige eïgen'

Waarriccmingen
,

federt

het Jaa?' 1760 gedaan.

§ XXXIX. De twisten welke, federt een gerui-
men tyd, wegens de Inenting hadden plaats gehad,
en het gerucht dat de Suttoniaanen in deezeri
maakten, fpoorden my aan, om alles wat voor en
tegen dit ftuk was aangevoerd, naauwkeurig na te
gaan : wel verre dat my deezen arbeid zoude 'afge*
ichrikt hebben, of dat ik den yver van veelen, als
om flryd deeze gewichtige zaak trachtende te be-
üislen , zoude hebben afgekeurd

, dacht my dat
zodanige onderzoekingen te veel goeds behelsden

,

om ter bekwaamer tyd, geen gebruik van dezelve
te maaken. Het was' niet door teleurflelling dat ik
op eene andere geneeswyze bedacht was: ik had
tot op dien tyd, volgende dewyze van deHaenO),
vry gelukkig gehaagd

; en van alle de Lyders, fe-
dert het jaar 1764, (het eerfte waarin my de
behandeling der Kinderpokjes voorkwam,) aan
myne zorg toebetrouwd

, maar drie verloorenj
vyelke ook boven het bereik der toenmaalige behan-
deling waaren : Dan, de groote toeftel van Genees-
middelen, uit dagelykfche lavementen

, Spaanfche
vliegen

, verfcheiden foorten van verkoelende- en
borst- en keel-dranken b.eftaande, en desniettegen-
1taande, het onvermogen om de Febris Secundaria
voortekoomen

, deeden my te eerder tot deeze ver-
andering beflmten.

§ Van het eerfte oogenblik af, dat ik aan-
ying my^mer deeze gewichtige zaak, ernftig bezig
c houden, werd ik meer en meer overtuigd, dat,

’t en

(O Ratio Mtdtndi. Part II , Cap. III.
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't .en waare men geraakte tot de ontdekking van
eenig middel, vermogend om de Pókfmet, op de
ngtuurlyke wyze medegedeeld, te verzwakken en
krachteloos te maaken, alle de verbeteringen in de
konftige' behandeling deezer Ziekte, tot het waare
doelwit, (de voorkooming der flachting welke de-

zelve aanrecht,) ongenoegzaam zouden blyven.

En, aan de andere zyde, in aanmerking neemende,
dat men de Inenting nimmer wézenlyker zoude
kunnen verbeteren , en tot een’ behendige volko-
menheid brengen, dan in zoo verre men in de na-

vorfching daar van Haagde ; vond ik my aange-
fpoord tot het fchryven myner Proeve over de Koor-
hehoeding der Kinderziekte (t); in welke ik al het

genemy, tot op dien tyd, nopens dit onderwerp be-

kend was, (zonder echter nog andere Waarneemin-
gen gedaan te hebben , dan die in dezelve («) zyn me-
degedeeld,) vóórhelde : een groot gedeelte waarvan,

ik in deeze Verhandeling heb moeten ovemeemen.
XLI. Men

/ -

CO [ Wylen de Lcidfche Boogleeraar A. van Roven
heeft, benevens andere voornaarae mannen, deezen arbeid wel

met zyne goedkeuring, op eene byzondere wyze, gelieven te

vereeren. Men zie de Bylage A. — Insgelyks de Weener

Lyfarts de Haen, welke norens denzelven fchreev
: „ Tandem

„ Medicus Haga Batavus van den Bosch non minus p.ac-

M tica qaam emdita Dil'fertatione hsnc materiam fufius tra&avit:

„ cujuscutn orhem nniverfum interfit , nullus dubkoqu’.n , qujd

„ lingua Patria ceteris nationibus mortua fcripferit, in Latiutn ,

M quo reliquis Europa; gCDtibus profit, transferre protmns velit”.

Lib. Cit. Pars I , Csp. 5 § IX. p. 87. d. i. — 'Eindelyk beeft

een Hollandscb Geneesheer, Dr. van den Bosch, in ’s Hage ,

in etr.e niet min praftifche dan geleerde Verbandtling , detzt

Stcffe meer uitvoerig behandeld ; en 'er is geen twyffel aan , of de

gebtele waereld ,
zal, wegens bet belang dat zy daar by beeft,

hem verzoeken, dezelve fdaar by ze in zyne Moedertaal , wdke

voor alle andere volkeu dood is, gtfcbreev en beeft) ten fpocdigften

in de taal der Geleerden overtezetten ; cp dat ze , ook aan de

overige bewooners van Europa ,
nuttig en voordeelig zyn moge.]

Cu) [ § II , VII ,
XXVII cn elders.]
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XLI. Men was, wel is waar, reeds meermaalen

op deeze heilzaame onderneeming bedacht geweest;

doch men heeft het, of daar by gelaaten, of zich

met eenige Waarneemingen vergenoegd ( XXIV

—

XXXVIII). Boerhaave zelv, is niet verder

gegaan dan tot het voordel daar van
,
en het do.en

van eenige proeven met de Cinnaber; doch hy trad

terug, toen zyn lyder aan deeze ziekte overleed;

volgens het geene daar van getuigd word door den
Baron vanSwieten: hier door werd hy geheel

daar van afgefchrikt, en liet de verdere nafpoorin-

gen hier omtrent , aan gelukkiger onderzoekeren
over. Doch niet de Cinnaber, maar de hevigheid

der ziekte en de ongenoegzaamheid van het mid-
del veroorzaakten den dood van deezen lyder: hoer

wel de Chineefen zich van hetzelve , ter voorbe-
reiding tot de Inenting, bedienen.

XL1L Boerhaave liet echter zyn gevoelen,
omtrend de mogelykheid om in deezen te kunnqn
flaagen, niet vaaren ; maar toonde, by de uitgaave
van de Verhandeling van Lobb (§ XXIV)»
over de Kinderpókjes en haare voorbehoeding,
daarin te volharden; aan dezelve, openlyk, zyne
goedkeuring verïeenende

:
gelyk ik daar van om-

llandig melding heb gemaakt in myne genoemde
Proeve (v).

XLIII. Hoe uitmuntende ook de Verhandeling
was, door Hilary (§ XXV) over deeze ziekte
gcfchreevcn

, en niettegenftaande hy zyne Waar-
neemingen , met den gelukkigen uitflag welke
deeze Ceneeswyze in veele lyders had (K XXV),
bekroond zag, werd ’er echter zelden gebruik van
gemaakt; zoo weinig als van die van anderen: im-
mers vind men nergens, zoo veel my bekend is,
dat deeze Waarneemingen gevolgd zyn.

§ XLIV. Be-

(v) Pag. 183 .
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§ XLTV. Bchalven de aangehaalde , zyn ’er,

inyne.s weetens, geene andere Waafneemiugen hier
omtrend gedaan ; uitgenoomen die te Edinburg

,

alwaar zy een’ ongunfiigen uitflag hadden. .

§ XLV. De beroemde R O S é N VAN R O S E N-

stein, bediende zich, van zyne voorbehoedende
middelen

f § XXVII >

, ook Hechts tot op den tyd
van de uitbotting; en was als dan, gelyk te vooren,
genoodzaakt tot een groot aantal andere middelen
den toevlucht te neemen.

§ XLVI. Tot de verfcheidene poogingen
,

in
t werk gefield ter ontdekking der middelen, van
welke Sutton zich bediende, behooren ook de
proeven van de Heer L. Rouppe, federt Ge-
neesheer te Rotterdam; aan iwee Bootsgezellen en
twee Kinderen, met Campher en Mercurius dulcis

gedaan
; en medegedeeld in een brief aan wylen

den Hoogleeraar Gaubius (vj): zy werden ge-

daan op pokjes, langs de natuurlyke weg medege-
deeld, en koomcn derhalven te meerder in aanmer-
king. Het was eerst in December van het Jaar i g63,
dat ik gelegenheid bekwam deeze Waarneemin-
gen te beproeven : ik begon myn beftmir volgens
de befchryving van dezelve , en volhardde daar-

mede tot den zesden dag; wanneer ik my genood-
zaakt vond, weder tot myne voorige Geneeswyze
terug te keeren : welke déstyds beflond

,
in de

goedgekeurde behandeling van Dimsdale. In de
eerfte dagen bcfpeurde ik geene voordeelen van dit

befluur; maar het verbaasde my, op den 17 dag

der ziekte, in welke zwaare famenvloeyende pok-

ken de hoofdrol gefpeeld hadden, te zien dat alle de

toevallen bedaard waaren , dat geene Febris fecun-

daria zich vertoonde, en dat de Lyderes,een meisje

van

(ti/
-

) Tc vinden in de Gcnttikuvdigt Ribliotbttk van Prof:

SandifoR-t, IV Doei
, p»g. 205.
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van 1 7 Jarcn , zonder verder eenig middel te ge-
bruiken, volkomen herftelde (x). Ik had

, federt,

gelegenheid deeze proef in drie andere meisjes,

beneden dezen ouderdom, te herhaalen; en de uit-

komst was dezelve.

§ XLVII. Deeze geringe, doch wezenlyke, vor-
deringen gaven, aan den eenen kant, wel eenige
hoop; dan, het mishaagde my zeer, een middel te

be'zigen, dat men in het heyigfte der ziekte, wan-
neer den ftryd eerst recht aanving , moest laaten
vaaren : waarom ik befloot daarvan aftezien

, en
eenen anderen weg te beproeven. Eenigen tyd
daarna, daartoe gelegenheid bekoomen hebbende,
gav ik kleine giften van Calomel met 'Regulus An-
timon. Medicin.

;

welke, wel langer konden gebruikt
worden

,
en de Febris Secundaria mede eeniger-

maate voorkwamen
; doch niet genoeg aan het

oogmerk voldeeden, om eene meer algemeene ver-
zachting in deeze ziekte te bewerken (y). Sedert
dien tyd verliet ik de Mercurialia

, en bepaalde my
tot die middelen waar van ik my tans bediene, en
welke

, door trapswyze verbeteringen, allengskcns
die volkomenheid verkreegen hebben welke zy
thans bezitten , ter gemakkelyke geneezing van
deeze Ziekte . de uitkomst was gelukkiger ; de
middelen konden, door alle de tydperken van de
Ziekte, gebruikt worden,- en op den elfden dag
zag ik myne poogingen, door den afloop der Pok-
ziekte, bekroonen.

§ XLvin,
(x) Men zie de Bylage B.

(y) [Onder de genen welke op deeze wyze behandeld werden,
bevond zich een Lyder, in gevorderden Ouderdom, met a!Ie>-
famenvlotiendfte Pokken en voorafgaande allerysfelykrte lumbato :
welke echicr, na de uitborting, flechts maaiig Koorts had, geca
Ftbt. onderging

, ca ia 23 dagen herftdd was.]
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§ XL VIII. Er openbaarde zich geene Epidemie
tot in 17^3; wanneer zich de Kinderpokjes in ver-

fcheiden Plaatfen vertoonden. Een myner Vrien-

den
,

[nu wylcn] de Heer M. J. de Man,
Med. Doctor te. Nymegen, van myne poogingen

verwittigd, fchreef my den 7 April van dat Jaar,

met verzoek om eenige opening omtrend de wyze
op welke ik myne proeven deed. Ik vond geen

zwaarigheid hier aan te voldoen , en deelde hem
dus myne gedachten mede ; ten einde hem in haat

te hellen om dezelve te volgen en zynen medebur-
geren nuttig te zym De uitkomst beantwoordde

hier wederom aan de verwachting; en den 15 Mey
daaraanvolgende ,

fchreef deeze verlichte beöef-

fenaar der^ Geneeskunde my hier omtrend het

volgende : „ Intusfchen verplicht my Uw Ed. in-

„ formatie aangaande den Regulus Antimonii Medi-

„ cinalis
,
om myne plechtige dankzegging deswe-

„ gens te doen. Tot hier toe heb ik denzelven in

„ twaalf lyders met het uiterfte fuccès gebruikt,

„ zonder een eenigen te verliezen; en ik heb be-

„ vonden, dat ”er minder etter in de pokjes gefor-

„ meerd word, en èeFebris Secundaria weinig of

„ niets zy. Onder anderen heb ik een volwas-

5,
fchen Vrouwsperfoon behandeld , die mogelyk

„ meer dan 10,000 pokken had, en geduurendc cle

„ fuppuratie altyd wel at, diep enz:; ja byna niet

„ ziek was. Dit aanvanglyk tot uwe en myne

„ bemoediging: (trekkende' het my tot geen min-.

?
der vermaak, een ander de verfchuldigde juftitie

”
te doen, als zelve eenigen lof te ontfangen.’

Dcezen Heer heeft, na dien tyd, nog verlchei-

den’ andere goede proeven gedaan ;
onder anderen

nog in 1 778, aan twee zyner eigene Kinderen en

zyne Dienstmaagd; met het zelfde gevolg: alleen-

lyk daagde hy niet in Keficulofis, in het Jaar 1773;

zynde myne Waarneemingen alstoen nog met
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yév genoeg gevorderd , om den noodigen raad
tegen dezelve te geeven (z).

S XLIX. Ik vernam , wat myne eigen’ Waar-
heemiiigen betreft, de goede uitwerkingen van dit
middel , niet voor de maand July van het jaar 1772,
in een jóng meisje, van Amfterdam met de befinet-
ting alhier gekoomen, welke zich vervolgens ont-
wikkelde: het eerde tydperk wel beduurd zynde,
werd haar het middel, ten tyde van de uitbotting
toegediend; niet dit gevolg , dat, van de eerdé
openbaring der ziekte te rekenen, zy met den'
elfden dag, geheel herdeld was

; niettegendaandé
men niet blinder dan zestig pokjes op het aange-
zicht telde

(f).
&

§ L. Kort daafaan, had ik gelegenheid dit mid-
del te beproeven, aan een myner eigen Kinderen,*
een meisje van 9 jaaren

, welke hevig door dé
kindersokjes aangetast werd: op een afdand van
Zes uuren

, van niy verwyderd zynde, was
het met vó,ór den zesden dag der ziekte dat ik
haar bezogt; wanneer ik haar in een harde koorts
vond met een radde pols

; de pokjes in groote

menigte

.

\ ; _
*

,.
• < *•

,
, /

j
* ' t

O) Men zie de briefmsfcling hier omtrèat gehouïïèn, in haar
geheel, in de Bylage C.

(t) [ Zy beeft met meer dan omtrent a4 gr. van den RtRulus-
gcbrmttt , in kleine giften. Eerst- van deeztformuU : IV. RcguliAntim.Mcd.J CHULZU. gr. iij. Ccpbur*. gr. j. Pulvis t Li
69. c. gr. vlij. m. f. pulvis. Vcrvolgees Ra ui nr / .

«j. <**« 8, j. uJSm.To,Aniim. Mtdicin. gr. iv; Caphurx gr , R!rln m f d
'

gr. xg. Saccbar Alb. 9j. Einde!yk„ok mer byvoegAntimonium diapb.non Abl. , en ditlaating va. decLnri F o

Sarirs ïïzsrrr z
”

tnd,eaticn . een Uxatif van Uunna ot Sal Glauberi *
ichryvcnde , »«.«!'„ nMa„ wlli „.“‘LS"*

D
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menigte famenvloeyende , fchynende het geheele

aangezicht flechts eene enkele kotst te zyn ; de

keel zeer bezet, de oogen geflooten, de hette en

gloed hooggaande
,

en de overige toevallen naar

evenredigheid: de nöódige verkoeling, door Ene-

mata , Veftcantia en Refrigerantia aangepreezen

hebbende, flelde ik den Geneesheer welke haar

dusverre had behandeld, myne Geneeswyze voor,

met verzoek die te willen volgen. Hy Hond zulks

toe, en behandelde myn Dochtertje overeenkomftig

dezelve ; waar door zy ,
insgelyks zonder febris'

fecundaria te ondergaan
,
gelukkig herHelde (f).

LI. De gelegenheid om proeven met deeze mid-

delen te doen, kwam my weder voor in de maand

September van het Jaar 1773 ,
in de behandeling

van drie Kinderen aan myn beduur betrouwd ;

twee van welken, famenvloeyende pokjes hadden,

en het derde, copieufe discretie. De koorts van het

eerfte tydperk was, in twee deezer kinderen, al-

lerhevigst : in het eene met geweldige ylhootdig-

heid gepaard, in het andere met hevige fluiptrek-

kingen. Zy werden in dit tydperk, overeenkom-

ftig elks byzondcre gefleldheid (conftitutio) ,
be-

handeld. Op J den derden dag openbaarden zich

de pokjes; na het uitkoomen van welke, hun het

middel
, § XLVIII gemeld

,
haar gelang hunner

jaaren ,
werd toegediend : waar door, na het gebruik

van eenige giften, de ziekte dérmaaten gemaatigd

werd ,
dat zy zich niet als des nachts ,

in het

bed hielden, zich naar gewoonte vermaakten met

fpeelen, en zeer goeden eetlust hadden, cetende

liet geene hun voorgezet werd; zonder dat ik

miauw acht gav om hun dierlyk voedzel te doen

ont-

Ct) [Zy gebruikte den Rigulus Antim. Mtd. in kleine g/ften

\an vitr of vyf greinen, met drie, deden Refin. Cort. Ptruviar.i ;

drie of viermaalen ’* daags, naar de omrtandigheid vercisckte. ï
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onthouden

; de zwelling was op den zesden dag
zeer maatig ,

en de roodheid, welke zich anders

over het gcheele aangezicht verfpreid
,

vertoonde
zich niet dan rondom de pokjes ; den gewoonen
kring vormende. Ik zag met groot genoegen, de'

opgekomene pokjes ('papulce), hier en daar , met
grootc menigten verdwyhen, zonder weêr te koo-
men (-{-). In alle deeze Kinderen begonden de
pokjes, op den g? en 8® dag, te droogen in het
aangezicht; in het Welke zy den dag volkomen
droog waaren; en op den elfden dag over het ge-
heele lichaam^ Deeze zelvde orde heb ik in andere
Kinderen

, federt dien tyt waargenoomen. — Het
was verwonderlyk den afloop deezer ziekte te zien,
in een meisje van 14 jaaren , welke in de koorts
van het eerfle tydperk doodelyk ziek was geweest,
en, na gedaane aderlaating en gebruik van ontlas-
tende middelen

,
ook wormen loosde : de dyën

waaren in deeze Lyderes, tegen het gevoelen van
Cotunnius Ca), wel degelyk niet pokjes be-
zet. Onder het zelvde geneeskundig' beduur

, was
zy , naar maate van het groot aantal pokjes

,

byna niet ziek, na de uitbotting
; zat dagelyks

op , nam haare middelen met vermaak in en at
en fliep wel, terwyl op den elfden dag, niet dan
groote, drooge, verhevene rooven

, zich op het
aangezicht en het overige des lichaams vertoonden.
Hier werden geene paerfche kringen aan de pokken
vernoomen

; en zy herftelde volkomen , zonder

eenig

CD dre Kinderen gehruikt®n in het tweede tydperk.
een half dregma van den Rtgulus Antïm. Utdic.', tweedregmen
t 1,ra

f-
fiLAUBERi en Campktr ; verJeeld in zes poeders:

om op de gezegde wyze te gebruiken, j

(«) Welke gefchreeven had , dat dezulken die met wormen
bezet waaren, geene pokjes op de dyeu bekwamen. dtStdib.Vatiol

r

ï> 2,
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ëbnig kenhelyk litteken oVertehouden (*). In dri**?

andere Kinderen, aan welken ik dit middel, reeds

tev den eerden aanval der pokkoorts ,
toediende ,

werd dezelve daar door zodanig haare kracht be-

noomen ,
dat de pokjes achterwege zyn geblee-

ven ,
zonder zichtbaard Juppurdtie

:

men konde

niet dan enkelde dipjes zien ter plaatfe daar de

pokies zich zouden vertoond hebben. Ik daagde

toen zoo gelukkig, dat ik in.myne aantekeningen

fchreév : „ dit middel gaat de pokkoorts zoo krach-

tig teo-en, dat de Kinderen onder deszelvs ge-

bruikleen fchaduw van ziekte gehad hebben;
55

dan alleen op den zesden dag, by het begin van
55

de febris fuppuratoria ,
of koorts van het tweede

” tvdnerk ; op welken men beipeuren konde dat

ze min of meer koortfig vvaaren.” Alle deeze

proeven daagden naar wensch ,
zonder dat zich

eenme infortunia openbaarden (f). Alleenlyk

konde ik niet, naarmyn genoegen, daagen in^een

, rü-eze gebruikte, na de eruptie, dezelvde poeders, uit

sPgui. M*d. Ant. 3 /3
,,

Camph. * gr. , & Sal Mtrab. Gu U-
A * m.. r vi welke vyf of zes maaien herhaald

s::;n z
Gtoi. Sij. a P.C. Co.n.chM S/3. ZMta ««, .»ƒ«

rtdtó vooiteftihryven r nitWa»omfn OW.-:

f„muU Spit . iUndtr.ri 3iv. F- S‘mtuc '

i 1
' _ ‘

eerfte lyiperk, had ik haar doen gebruiken. DccuU. hordei,

L-h ij. SalMirtb. GUuberi 3 .j. Rei. Rihfi*; Syr rub. i a t

a 5 3- Spïf - Kitri d< 3*1. Ik gavhaar ook
J
et £

.

f

f-

met koud water. Een bewys van myne gehechtheid aan de

Adder doch waar van ik federt ben teruggekoomen , gelyk be-

dden ’(I1 Afd § VII) nader word gemeld. ]

r+ï Tin alle deeze ptorven werden Digeftiva by de pokmiddc-

ion geveegd; de TinÖura cquofa refvum ter verkoelinge ais «fr

geneesmiddel ,
cn koud pompwater voor dca dorst gegeeyen.]
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v

Xind van elf maanden, ’t welke men de middelen,

iCwelke te dier tyd onaangenaam van fmaalc waaren ,)

niet behoorlyk konde doen gebruiken; welke
^

hin-

derpaal ik naderhand heb uit den weg geruimd,

door
,
zonder de Kinderen te kwellen ,

aan de

Moeders of Voedflers de middelen in te geeven;

welke proeven even gelukkig , zoo in de voorbe-

hoeding als in de pokziekte zelve ,
gedaagd zyn.

In dit Kindje
, deeden zich verfcheiden’ verzwaa-

rende omftandigheden op, welke de proef twyf-

felachrig maakten : want, ten i 1

,
gebruikte dit Kind

geen andervoedfel dan deborst:ten 2. , was de Moe-
der, door dit en een voorig Kind dermaaten uitge-

put en afgemat, dat zy zelve ziek werd,- en het

Kind, eerst niet dan ontaart zog kon toedienen,

terwyl daarna, de brandigheid der tepels weldra
liet zoogen geheel belette ; waar door dit wichtje

van zyn gewoon voedfel beroofd werd; ten 3? ,
konde

men hetzelve, wanneer de ziekte op het hoogste
wras, de middelen niet meer inkrygen; waar door
de pokjes die reeds verdweenen waaren, weder te

voorfchyn kwamen; ten 4" , verzuimde men, toen het

Kind eenigzins beter werd , my daarvan terftond

kennis te geeven ; zoo dat het

,

aan zich zelven

overgelaten zynde, aan eene peripneumonia over-

leed.

§ LIL Den voorigen uitflag zoo gunftig zynde,
beproevde ik het vermogen der pokbeftrydende
middelen, op een’ andere wyze; doende dezelve,
tot pillen gebracht, met koud pompwater gebrui-
ken; en de uitkomst was even gevvenscht (f). Ik

begon

(t) [ Deeze pillen beftonden
, u't Ï}L. Regulti: Ant . Med

3 j
Sulpbur A tin. Bj. Balf. Peruvian. q. f. ut fiunt piilulcc

gr. iv. Van welke ik, om de drie uuren , dén deed gebruiken

met knud water. Van dezelvde formule bediende )k my in bet

geval ’t gene vcrvolgtnt voorkom
1 ]

' D 3
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begon hier mede by een Meisje
,
welke door de

eerde koorts hevig aangetast was, gepaard gaande

met braaken: de pokjes zich openbaarende
, deed

ik haar het bed verlaaten, en gav haar myne pillen;

welke zy, na de eruptie ^
vrolyk gebruikte, zon-

der verder over ziekte te klaagen; tot groote ver-

wondering der aanichouweren : onder welken ’er

waaren, die ontkenden dat het waare Kinderpokjes

zouden zyn. Drie Gen eesheeren onder de nieuws-

gierigen zich bevindende ,
betuigden hunne geneigd-

heid orn met dit middel proeven te doen
;
waar

toe ik hun, in ftaat Helde , verzoekende , in der

tyd
,
my den uitdag te berichten. Zy deeden

drie proeven; waar onder één, in een Lyder,

met petechicn bezet;.. en getuigden, dat zy met

hunne gewoone wyze, de pokjes zoowel niet be-

fluuren konden
: v

zynde dezelve op den n* dag

droog geweest , en de Lyders volkomen her-

fleld. ïn de maand January van ’t'Jaar 1776, heb

ik, met dit zelvde middel, nog een eenig Zoontje

van voornaame familie, (op wiens lyf, zoo men
zeide, een Miiliöen Guldens Hond,) behouden;

en gelukkig, mede al fpeelende, geneezen : heb-

bende , dit

1

middel alleenlyk , :

in eene nabuurige

plaats, waarheen het , ter beproeving, gezonden

was, die gelukkige gevolgen niet gehad: het zy

het aldaar te vroeg, of niet met de vereischte on-

derfcheiding, toegediend werd. Waarom ik befioot

het zelve van, daar, gelyk ook van eene andere

plaats , terug te eisfchen ,
ter voorkooming van

Kwaade proeven ; naardien het gebruik van dit mid-

del meerder oplettendheids vereischte, dan ik in

den beginne gedacht had, en dan dat, van het wel-

ke ik, in de voorige gevallen, my had bediend;

terwyl ik ook aan deezc I Ieeren Dottoren , voor als

nog, alles niet mededeelen konde.

§ LIII. Dan , in de maand Oclober van het Jaar

1772- werd de zaak voor my aHerernftigsc, en
r

: i - * werd

#
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werd in de gevoeligfte beproeving gefield - en, ge-

nóomen ik konde gecne andere gevallen dan dn,

aanvoeren, zou het, (zoo ik achte ,) genoegzaam

zyn , om myne oprechtheid en welneemendheid

in deezen ,
voorliet oog van geheel de Waareld,

te bewyzen. Myne zes overige kinderen werden

door deeze ziekte aangetast. Ik had hen door de

Inenting met kunnen beveiligen, doordien myne

gehecle familie zich daar tegen verklaard had; ook

hadden ze geene voorbehoedende middelen gebruikt,

wyl ik in myn eigen’ kinderen ,
zoo wel als in die

van anderen, den goeden uitllag dier middelen be-

proeven wilde, welker heilzaamheid in het tweede

tydperk der ziekte, reeds aanvanglyk gebleeken

was. — Door zekere omflandigheden, drie dagen

afweezig geweest zynde ,
vond ik, by myne terug-

komst, myn'e derde dochter in een hevigen aanval

van de koorts van ’t eerde tydperk. Men had haar

een laxatif toegediend,' en echter vomeerde zy tel-

kens: vermits het een zeer levendig kind, en de

pols zeer opgezet was, liet ik haar een kleine ader-

laating doen, en fch reev vervolgens, verkoelende

en verdunnende middelen voor. De pokjes uitge-

koomen zynde, werdzy, op de wyze boven (§LI)
gemeld, behandeld; en gebruikte de Tin&ura

aqiiofa rofarum , en koud water voor den dorst:

de proev Haagde ook in deeze, en de pokjes waaren

den elfden dag droog; zonder bynaeenige fchaduw

van Febris fecun aria te verneemem Ik zag in dit

geval, allereerst, het verfchynfél door F. Hoff-
mann vermeld f§XVI); ’t gene my niet dan
naderhand, door het leezen van die plaats, bekend
werd; waarom ik my, in ’t vervolg, daar niet meer
van bediend heb. Myne overige vyf kinderen wer-
den vervolgens aangetast ; onder welke myne
oudfte Dochter, toen twaalf Jaaren oud, aan den
oever des doods geraakte; doordien men haar uit

het bed genoomen, en met de voeten in ’t water
D 4 gezet
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,

£ezethad; eén middel, door vecle Genèesheerea
t'oo zeer aangepreezen

,
ter afleiding ( b ): zy wercj

doodelyk benaauwd ; de pols was klein en rad

;

de ademhaaling werd ze,er belemmerd; en het
aangezicht en de lippen zwart; alle middelen, uit

Spir. Mindereri enz., vruchteloos bevindende, en
niet dan den laatften doodfmk te gemoet ziende,
nam ik het befluit, haar ouden Rhynfchen wyn,
yan 1680, te geeven; waarvan dien nacht, een
halve flaecojv gebruikt werd, met dit gevolg, dat
pe weder bykwam en de pols klpekerwerd: waarop
ik,om te beter deRorsten beriaauwde longen te gemoet
te koomen, een’ kleine aderlaating van 3 a 4 oneen
beval; zynde het bloed zeer zwart. De pokjesuit-
gekoomen zynde, gebruikte zy deze! vde middelen
als boven; kreeg een groote pok op het wit van het
oog

,
{ad nata albuginea)d\o. even fpoedigals de ande:

ren
, zonder letzel

, droogde ; en de ziekte was geheel
afpeloopen met den elfden dag : op welken zy betuig-

de een onverdraaglyken honger te gevoelen; en,ziende
het middagmaal gereed, gaf zy haare begeerte te

kennen,
,
om Stokvisch met aardappelen, by voor-

keur boven andere fpys die aangerecht was, te mo-
gen eeten; ’tgene haar we{ bekwam, en binnen
weinige dagen was zy volkomen herfteld.

;
YVelk

een verfchil van behandeling !
- van ijiyne vier andere

kinderen, hadden twee die ziekte maatig: hebben-

de den een disegetee
,
de andere coh(erentes\ doch dg

twee jongftep werden allerhevigst door dezelve aan-

getast; zynde van den beginne af, van Xvttconflucnte

foort. Allen werden ze op dezelvde wyze behan-

deld; en men deed hen, zoo goed men konde, op
den tyd de middelen inneemen: in weerwil var;

het geweldder ziekte, bleev den eetlust hen beften-

i
; v .

: -
• -

.

-
dig

@0 Corjer. F. Ho Fr.man, M. R. S. Tom. II. [p. 58.]
*'
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dig by; doch, in eenen ouderdom zynde welke

voor geen redenen vatbaar is, wilden zy geftadigin

hunne wiegen blyven liggen; in welken ze door de
Dienstbooden, na.de gewoonte des Lands, geduurig

vry warm werdén toegedekt; het gene hun beroovde
van de voordeelen welke de anderen 1 genooten :

tcrwyl, daar en boven, de fcherpheid der urine

^

waar aan zy dus van tyd tot tyd blootgéfteld waaren,
hun zeer fchadelyk was; en veroorzaakte, dat,
hoezeer de confluentes in het aangezicht, in discrete

veranderd waaren
, en, even fpoedig als by de ande-

ren , droogden
, die van het onderlyf zoo geluk-

kig niet voortgingen, maar deeden vreezen vodr
gangreena

;

welke .echter, door het aanleggen van
een uitwendig middel, uit eene folutio Myrrfae in
Vino albo beftaande

, (f ). overwonnen werd: zoo
dat ook deeze kinderen, zonder merkelyke zicht-
bare overblyvfels

,
gelukkig geneezen werden; en

alle zeven bevinden zy zich nog in leeven
, en in goe-

den welfland. In geene van deeze allen
,
heeft eenige

Etterkoorts plaats gehad (*}. .

§ LIV.
' I '.v

s
Ct) [ Te Teeten f j. Pr ulv. Myrrba cum S. q. Vini Albl v. g.

3 X1 - vtl
d zachtjes in een tinne kom gekookt, (in ander

vaatwerk mislukt de oplosfing) tot de volkomene ontbinding der
Myrrhe ; zoo veel vochts ’er weder by doende , als het ver-
kookt

, om niet te dik te wordeD
, en tot een maatig vloeibaar

vocht: te dienen ; *t welk doorgedaan zynde
, om het half,

Veel , twee , of drie uuren , weder ververscht word
; aaar maatè

van het} gevaar en der gangrana.]

Het Mixtuur werd herhaald . als mede’ het poeder

D5
> en de uit-

bot-



4*5 Over den waaren aart der Kinderpokjes
,

§ LIV. In vervolg van tyd, deeden zich niet

minder doorflaande blyken op
, van de pokbedry-

dende kracht deezer middelen en van hun vermogen
ter verandering van confluentes in discreue. Zonder-

ling in een meisje van zeventien jaaren , welke in

den eerden aanval insgelyks doodelyk ziek was : zy

vloog in haare ylhoofdïgheidy in weerwil van alle

aangewende gewoone middelen , telkens uit herbed,

zondér bedwongen te kunnen worden
;

het gene
aanhield tot op den vyfden dag,- wanneer de pokjes

ïzich zichtbaar openbaarden
; welke van de i'amen-

vloeyende foort waaren , en alles kwaads voorfpel-

den. Het gewoone pokmiddel werd, gelyk in de
voorige gevallen, ; toegediend ; met deeze ge-

wenschte uitkomst, dat zy, insgelyks binnen den

gewoönen tyd , volkomen herdelde : door den dag

zat zy op en at met fmaak; gevoelde niet meer dan

een’ zeer geringe aandoening van defcbrisfecundaria

;

en onderging i

, niet het geringde verlies van haare

fchoonheid: kunnende men flechts eenige weinige

daauwe tekens der ziekte, ontdekken op het voor-

hoofd; tegen het welke, in de eerde dagen, een

doek met azyn was aangelegd geweest. Verichei-

dene andere proeven in anderen, zyn opdenzelvden

voet in ’t werk geheld : in één van welke zich gele-

genheid op deed ter beproeving, om de koorts van

’t eerde tydperk in diervoege tegentegaan , dat

’er geene pokjes op volgden; ’t gene my, in eene

vrouw welke de Kinderziekte nooit gehad had , en

twee haarer Kinderen , door dezelve aangetast

,

(en waar van zy het eene thans zoogde) behandelen

moest en oppaste, gelukte: gelyk ik ook in een

ander

„ botting gefcbiedde. Ik gaf toen Manna
, en rervolgess de

„ poeders van R'gul. Antim. Mtdic. 3/3 Sal mirat. G'aub. $j.

„ Sacclar aib. jij. in ia giften. Daarna laxantia ; cn bet Kiud

n is volkomen beriteld.”]
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ander dergelyk geval ,
op dezelvde wyze Haagde.

Dan , deeze proeven geenen genoegfaamen trap van

zekerheid hebbende, begeer ik dezelve niet als

duchtige waarneemingen aantevoeren; fchoon ik

de mogelykheid daarvan, niet in twyffel zoude dur-

'ven trekken (*). In alle deeze proeven was ik ge-

lukkig gedaagd : alleen uitgezonderd een jongetje,

dat zich in het aangezicht, aan de rechterwang, zo-

danig gekrabt en gehavend had
,
dat zich dzgfingraha

daarin openbaarde
;
waardoor de huid van het aan-

gezicht en van den hals, zoo hard als leder wer-

den
; even als men dit verfchynfel befchreeven

vind door Boerhaave (ff), welke zulks ook
ongeneeslyk verklaarde : gelyk dit kind dan ook
dit noodlot ondergaan moed; ,• hoewel de pokken
voor .het overige volmaakt wel Honden , en yer-

der alles met de voorige proeven overeen kwam.
Ter deezer tyd vyas my nog niet gebleeken, hoe-
danig het vermogen der ontdekte middelen zoude
kunnen zyn, ingeval de gangreena zich in de pok-
jes mocht openbaaren : een toeval, door alle be-

oeffenaaren der Geneeskunde als hoopeloos be-
jfchouwd

, en ook by my als zodanig aangemerkt

:

In de volgende waarneemingen zal ik zulks be-
handelen

; terwyl ik , alvoorens tot dit gewichtig
Huk overtegaan, eerft aantoonen zal, wat ’er, uit

de voorgaande waarneemingen, ten nutte der Ge-
neeskunde

,
voortvloeye. Dezelve hebben my

doen zien: 1

I. Dat in alle myne lyders welke famenvloeyende
pokjes hadden, dezelve veranderd zyn in vanéén

j^r

[O'* n i et vreemd kunnen voorkomen , aan hun die
veeten dat Boeuhaave verklaarde, dat een pokzickte dik-
mals zonder pokken is, /ipbor. 1393. cum, Com. G. van Swie*
ten, Tom. V , p. 53 & 55. ]

CtD l^phor. 419 &. Seq. ]
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gefcheidene

;

en dat, zoo wel in de eene als in de

andere Ibort , een groot getal pokjes verdweenen

en te ondergebracht zyn.

II. Dat deeze ziekte, volgens de medegedeelde

waarneemingen, binjien zeer korten tyd ,
namelyk,

van elf tot dertien dagen , naar maate van het

vroeger of laater nitkoomen der pokjes , zy afge-

loopen ; en dat ,
wanneer die uit waaren ,

de be-

handeling in acht dagen haar beflag verkreeg: en

dus ooü met ongelyk minder kosten , dan volgens

de gewoone geneeswyze plaats hebben kan; naar-

dien deïi grooten toeftel van geneesmiddelen by

dezelve gebruikclyk (§ XXXD£), hier onnoo-

dig is. • i »

III. Dat , door ligt vermeesteren yan het pok-

gif , het overwinnen van de benaauwdheden in

de keel en aan het hart, der bezetting op de borft,

verwekte kwyling enz. \
hebbende ik in geene

niyner lyderen Salivatie vernoomen

,

) veele der

gewoone toevallen der ziekte werden afgefneeden :

het delirium hield, na het gebruik van eenige poe-

ders of pillen terflond op ;
de nachtrui! werd

,

zonder gebruik van opiata ,
bevorderd en genoo-

ten de eetlufb bleef ;
en , om alles in het kort

famentetrekken ,
de ganfche gedaante van de Mor*

bus ufliverfalis infiammaionus & fuppuratorius , (of

algemeene ontfteekende en veretterende ziekte )

werd , in eene Morbus particulans cutaneus ,
cum

levamine omnium fymptomatum ,
ot eene byzon-

dere huidsziekte ;
met verzachting van alle haare

toevallen,) op eene gewenfchte wyze veranderd.

IV. Dat- door deeze behandeling, de febris je*

cundaria ,
of Etterkoorts, welke geoordeeld word

de yrootfte flachting en de meeste befmetting- te

veroorzaaken ,
afgefneden of voorgekomen werd;

waardoor, bovendien, de fchoonhcid werd behou-

den : blyvende ’er byna geene gedenktekens van

deeze wreede ziekte over. Slechts in dén m \
ner

I

/
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J)roevclingen ,
doch welken, niet voor den negen-

den dag der • ziekte ,
onder myn beltuur geiteld

werd, heb ik napokken vernoomen : en dit in

Cene Epidemie, welke byna allen wegrukte welke

zy aantaste, c)

V. En
,

gelyk door de fpoedigere • geneëzing *"

en het achterblyven der febris ftcundana , deeze

ziekte eene gantfeh andere gedaante bekoomt, zoo

zyn ook de ro'oven , ( welke, volgens den Heer
Paul et, het meed de befmetting voortplanten,

door het aanraaken
,
enz.

_)
van benen verfchillendea

aart: bevattende weinig of geen etter,- en zynde,
voor ’t meerendeel, groote drooge blaazcn; waar
door dan ook het linnen minder kan befmet wor-
den : hier uit volgd dan tevens , dat by deeze Ly-
ders miuder reuk befpeurd word, en hunnen adem
ook minder befmettelyk zyn moet. By alle de
Lyders, welke ik op deeze wyze behandeld heb*
werd naauwlyks eenigen reuk vernoomen.

#
' C

§ LV. Tot dus verre dan , boven myrte ver*
wachting gelukkig gedaagd hebbende, had ik wei-
nig gedachten dat my nog veel zwaarer proeven
te doen Honden: veel minder nog, dat ook die
met gewenlchten uitdag zouden worden bekroond.
Syden'ham' en Boer ha ave Helden de ge-
vallen waar het .hier op aankoomt

, hoopeloos te
zyn ; en de eerste , wiH zich in dezelven niet te
redden , dan door een vomitif te geeven uit het
vinum antimomatiim. Het eerste geval was als
volgd : by een Kind gevraagd zynde

, ’t welke
door de Kinderziekte was aangetafl, wilde de
Moeder niet gedoogen, dat ik hetzelve myne mid-
dc.en , tegen welke men haar ongetwyffeld voor-
ïngenoomcn had

, zoude voorfchryven j waarom
üc verkoos te vertrekken, liever dan myne geluk-

kig-
C e ) Mea zie de Uylage D.
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,

kig-flaagende geneeswyze te verzaaken en te orrt-

eèren: ik liet dan het kind aan de zinnelykheid

der moeder over. Doch , tot mync groote ver-

wondering ,
werd ik naderhand , en wel op den

elfden dag der ziekte , verzocht hetzelve te kó-

men zien; wanneer ik het, in eene'n allerverfchrik-

kelyksten en doodelyken toeftand aantrof : de pok-

ken, welke meestendeels {amenvloeyden , waaren

ingeilaagen , en de bezetting op de bord
,

welke

vól was, was zeer groot
,
waar door de ademhaa-

ling ten uitersten belemmerd werd; terwyl de keel

nier minder bezet fcheen. In deezen toelland het

kind vindende, vertoonde ik aan de moeder, dat

het nu te laat was, en dat zy eerder van goeden

raad en goede middelen had behooren gebruik

te maaken ; daar het thans boven myn vermo-

gen was haar Kind te redden. Dan
, ik werd ,

door ik weet niet welk Instinct , (of hoe zal ik

het noemen?) „bewoogen , een middel te beproe-

ven , dat
,
zoo veel my bekend is

,
nimmer op

deeze wyze, door iemand anders is voorgefchree-

ven; offchoon ik voor als nog, onzeker was van

de uitkomft : welke echter ,
zoo in dit geval als

naderhand in andere ,
allergewenfchft was. Ik

belloot dan, bewoogen door den toelland van het

lydertje, en getroffen door de traanen der moeder,

eene onzekere proev te waagen ; en begaf my dus

tot mynent , ter bereiding van het middel ,
door

deezen gelukkigen inval my ter hand gegeeven.

Ik deed vervolgens het Kind eene gifce van

hetzelve gebruiken: drie uuren daarna, wedcrkoo-

mende ,
en eenige vermindering in de pols be-

fpeurende ,
gaf ik eene tweede ; met verzoek my

de uitwerking van dezelve te doen weeten. Het

bericht was gunstig ; cn men bemerkte dat het

Kind , op elke gifte ,
beter werd. Ik deed dan met

dit middel voortgaan , cn het Kind herlfeldc volko-

men jen is nog, ten tyde van liet lèhryvcu deezer ver-

4
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handeling, fteeds gezond en zeer wclvaarende.

Eene andere" gelegenheid had ik, kort daarop,

ter beproeving van dit middel, in een Jongen

van omtrend tien Jaareri, met zwarte, gegangr<z~

neerde pokken als overdekt ;
inzonderheid op de

bord en in het aangezicht. Niet dan een gewisien

dood , was ook hier te verwachten ,
in de kamer

in welke hy zich bevond , was het

,

wegens de
verdikkende hitte, byna niet te houden: in dier-

voege
, dat een naauwkeurigen Thermometer van

Prins, welke ik federt eenigen tyd had nage-

gaan , 8o graade?i in dezelve aanwees. Ouden
Rhynfchen Wyn, Refind & Extr. Cort. Pcruviani,

Bezodrdica , Engclfche Lady Kent’s poeder, enz.

alles was vruchteloos , en de krachten verminder-
den oogenfchynlyk : wanneer ik te raade werd

,

uit hoofde van den gelukkigen uitdag in het bo-
ven aangevoerd geval, ook hier dit middel te be-
proeven. De uitkomd was niet minder gundig : het
Kind herdclde voorlpoedig, en 'bevind zich, federt,
gelyk het voorige

, in een zeer welvaarenden toe-
dand. Het verdiend ook aangemerkt te worden,
dat geen van beide deeze Kinderen, even weinig
als

_

de andere proevelingen , eenige ingedrukte
putjes op het aangezicht gehouden hebben. Al-
leenlyk befpeurd men eenig verfchil in de kleur
van de huid, ter plaatfe waar de pokken zich ver-
toond hebben. Onder alle myne proevelingen

,

zyn ’er niet meer dan drie , welke eenige gedenk-
tekens der pokjes behouden hebben; en dat alleen
op het voorhoofd : namelyk , myne oudste doch-
ter, de jonge dochter boven (§' LIV.) vermeld,
*n de Ahortiva

, van welke beneden gelprooken
worden zal; die de eenige is welke eenige gedenk-
tekens der pokjes op den neus heeft : hebbende,
voor t overige

, geene myncr proevelingen, zoo
veel my bekend is

, éenige indrukzels op de
wan-
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wangen, beneden de oppervlakte der huid (d). ~
nu wylen de Heer Job Baster, alom zoo lof-

felyk bekend, vereerde my, op de geruchten van

deeze wonderbaare geneezingen
, rfiet zyne veel-

geëerde Letteren
,

in dato 1 3 Juny 1 774 ,
van

deezen inhoud : „ Voorleden jaar fchreef reeds

„ de Heer Meusschen,' Legations - Raad van

0,
de Huijcn vdn Saxen-Gotha en Hildburghaujcn

,

,, my uit ’sHage
,

dat Uw. Ed. een geheim be-

zat , om dë variolcè confïuentes , zonder eenig

,,
gevaar in discreta te veranderen : dit is my door

„ een anderen ,
onzer beider vriend , bevestigd

;

„ daar by voegende ,
dat Uw. Ed. de menfchlie-

„ vende genereusheid zoude hebben
, om d at ge-

„ heim publycq te maaken. Deeze laatste periode

„ doed my de vryheid neemen ,
deezen aan Uw.Ed.

te fchryven ,
met ootmoedig verzoek ,

dat Uw. Ed.

?,
dan de goedheid gelieft te hebben , my zulks,

9
als Uw. Ed. tyd zulks toelaat, te communiceeren

;

„ om dat voorleden Jaar de covfluentes hier veelen

,,
hebben weggefleept , en dezelve zich weder be-

„ ginnen te openbaaren. ” — Waarop ik ,
het

noodige zyn Ed. bericht hebbende ,
het volgend

antwoord ontving, in dato 1 july

;

het welke ik,

als een getuigenis van een groot Man ,
die niet

minder wegens zyne rondheid en oprechtheid, als

wegens zynen yver in de Natuur- en Genees-kun-

de, te overbekend is, te eerder hier by voege 9

het was van deezen inhoud
: „ Het geheele Men-

5,
fchelyke geflacht is Uw. Ed. ten hoogsten ver-

plicht, voor Uw. Ed. onvermoeide poogingen,
” om voor zoo een gevaarlyke-ziekte als de Kin-
” der-

fd') Maar deeze drie had men , in de ‘tyd der koorts het

bed doen verharen; ten beduur, zoo zeer aaDgeprcezen door

den m rr Dimsdale: terwyl zulkt , tan aanzien der anderen,

{•een \
laats gehad heek»

I
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,,
derpokjes, zulk een Specifieq middel uittevinden

$

„ het welke den Almachtigen met zyne zegenin-

„ gen , door de allergewenfchtste ultwerkin-

,, gen, fehynd te bekroonen: volgens' de getuige-

„ nisfen van Uw. Ed. en den Heer de Man.

( dezelvde ,
van welke boven ( § XLV1II )

twaalf gevallen zyn aangehaald ) — En , nor

pens de Metastafis ad pe&us ,
voegde zyn Wel Êd.

’er by: „ ik heb voorleden Jaar, door dit toeval,

eene voornaarne Dame verlooren. ”
( f) — Da

Epidemie, öp het einde van het Jaar 1773'.

door het zachte én natte weder, zeer in kwaad-

aartigheid toegenoomen zynde, behandelde ik,- in

een aanzienlyk. huis ,
drie kinderen

; waar onder

volwasfene, by welke zulke zwaare bloédftortin-

gen plaats hadden, zoo door de neus in den ouds-

ten jongen Heer , als door andere wegen in de

jonge Juffrouw ,
dat ik nimmer de weérgaê daar

van gezien heb : door de bekende middelen in dit

gevaarlyk en veeltyds doodelyk toéval
, bracht ik

J‘

hun zoo ver te recht, dat de. pokjes begonden
uittekoomen ;

wanneer. ïk , door een’ hevige

ziekte aangeraft
,

verhinderd werd de geneezing
voort te zetten ; welke ik dus aan eenen anderen
Geneesheer overgaf Zy zyn allen herfteld l

doch

(f) [De Ontdekker had, nsmelyk, in zynen brief aan den

fleer Bas ter, onder anderen melding gemaakt, van de ge’

wenschte uitwerkingen van zeker middel, ter beteugeling van die

zorgelyk toeval , door hem gebezigd Het zelve was van
deeze faamenftelling : IJi.. Cinnaharis Nativa gr. vlij. Regul. An-
timcnil Medicinalis Scholzii. gr. iv. Qampbora. gr. ij. Sui-

fhttr fixat. Antimonii F. HomiANNl gr. j. M. f. Fulv. Alle

3 uuren één te gebruiken, voor een volwasfen mensch. Twee
Jongens, aan wcJke het zelve, met gewenichten uiiflag, wett?
»«eg«dicnd, gebruikten ia greinen

. J

E
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,

doch niet zonder eenige tnerkbaare littekens te

hebben behouden. — Ter deezer tyd ,
was ik nog

onöevvuft van de-kracht van het Pokmiddel in dit ge-
vaarlykfl toeval; en durvdc hetzelve des, uit vrees
voor de gevolgen van eene onzekere proev

, niet

aanwenden. — De Dame, boven gemeld, welsce,

in January des Jaars 1777, zes weeken zwanger
zynde, in den beginne der ziekte oene zwaare
hcemorrhagia uteri onderging en abortiëerdc

,
gebruik-

te het- gewoone, nu verder verbeterde middel; met
dit gewenfcht gevolg

,
dat, onder dit toevul, de

famenvloejende pokjes nochtans in disasten veran-
derden, waarvan men weinig voorbeelden aantref-

fen zal; en dat, niettegenftaande dit doorgaans
doodelyk verfchynfel, op den elfden dag den ge-

woonen afloop der ziekte (gelyk in alle de voori-

ge proeven waargenoomen werd) plaats had. De
Vader deezer Lyderesfe was, door zynen gewoo-
nen Geneesheer verzeld,' van Amjïerdam herwaard
overgekomen , om zyne Dochter te bezoeken

;

en door denzelven , indien het noouig waare

,

my hulp' te bieden : dan
, déeZe den wonderbaa-

ren voortgang der ziekte ziende, keerde, met den
Vader , nog denzelvden dag weder te rug. Hy
bleev echter van gevoelen , dat de Fcbris fecundu-

ria onvermydelyk waare; het tegendeel waarvan,
ik , op grond myner voorige Waarneemingen ,

durvde ftaande houden : en de uitkomh bevestigde

myn vertrouwen. Deeze Dame is federt be-

liendig welvaarende ; en ten tyde van het fchry-

ven' deezer Verhandeling
,

voor de vierdemaal

zwanger.

§
LVI. Vcele andere gevallen zoude ik hier

kunnen byvocgen
; als : de behandeling van een

meisje met fimenvloeyende pokken
,

voor welke

men my eerft op den clrden dag
,

raad vraagde ;

• e.i die zeer llerk faliveerde', ’t gene echter, 11a hef
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gcbrutk van cenige poeders ophield ,
terwyl zy

voorts, binnen weinige dagen ,
volkomen herfteï-

de; — het beduur van een huisgezin, uit vyf Kin-

deren bedaande, in het welke de huisknecht aan

zulk een kwaadaartig foort van pokken overleeden

was, dat het geheele huis met een’ ondraagelyken

flank vervuld .werd
}
^waartegen men buspoeder

branden , en andere dèrgelyke middelen aanwen-1

den moed, ter afweering der geduchte gevolgen ee-

ner zoo hooggaande bednetting : Ik ichreev dee-

zen kinderen toen, zoo ver de tyd flrekte, voor-

bereidende middelen voor; en zy kreegen de pok-

jes zoo gemakkelyk, dat ze al fpeelende geneezeit

zyn: het jongste, een zuigeling, voor het welke

de Moeder de middelen ingenoomen had, bekwam
flechts tzvee pokjes in het aangezicht en vier op
geheel het overige des lichaams (f). enz. — ln de

voorbehoeding heb ik het vervolgens zoo veï ge-

bracht
, dat de pokken in één kind ,

zonder de
koorts van ’t eerste tydperk , zyn uitgekoomen ;

zoo dat het geheel niet ziek was, en geene mid-
delen verder gebruikte. - ... De proeven van liet

doen gebruiken der middelen door de Moeders ,
zyn nader

,
in een kind dat een groot aantal

pokjes had
,

bevestigd. — In cene doorgaande
zvvaare Epidemie in cene nabuurige Stad

, in vee-,

len met zwarte en gegrangrdneerde pokken
,
daag-

de het middel waar van boven
( § LV ) gewaagd

werd , op eene gewenfchte wyze ; en men deed
verfcheidene goede proeven met hetzelve: by drie
van welke ik tegenwoordig gewedt ben

; die alle

verbeelding te boven gingen en nochtans voorfpoedig
terecht gebracht werden {{). — Èenige haperin-

gen?

Cl) [Dit hufspezin, was dat van den WdEd. Geftr. Heers
Stib/i. ürosfacrd P. van Der. Meulen,ic T.felfitin.j

- C Namelyk , te Delft, nder het belluur v»a wylen dea
neer Pr. j. Ver.br.ucce.]
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,

gen
, echter

,
in andere gevallen (

gelyk § LI

,

L.III) hebbende plaats. gehad* verdubbelde ik my-
ne poogingen om dezelve te boven te koomen

;

waarin ik gelukkig daagde , en waardoor deeze

nieuwe behandeling der Kinderziekte, langs traps-.

Wyze vorderingen
,

eindelyk die volkomenheid
fchynd verkreegen te hebben, dat men deeze ziek-

te ,
onder een gefchikt gebruik van dezelve

,

met zeer geringen toeftel
,
^emakkelyk ziet genee -

zen ,'enfpoedig afloopen: weinig andere hulpmiddelen
behoevende; buiten de noodige indicatiën ter ont-

lasting, enz. — Het middel tegen de gangreena ,

benevens dat ter verandering van confluenten in

discreten
,
hebben, ook in een andere Stad, in drie

kinderen, hetzelvde vermogen betoond. Op deeze

gronden, heb ik insgelyks nog vericheidene andere

goede proeven gedaan: in ’t voorjaar van 1770,
deed ik ’er drie

,
en één in ’t najaar

;
in Kinde-

ren
,

die na de uitbotting by’na geene fchadiuv

van ziekte gehad hebben : dcrzelver getal beloopt

reeds meer dan honderd van allerleien aart(f).— Dan,
betreffende de byzonderheden van het beduur ten

aanzien der Voorbehoeding, en de waarfchynlyke

mogelykheid om de Koorts van her eerste Tydperk
te kunnen voorkoomen, waaromtrend ik geene an-

dere proeven gedaan heb als die boven (§ LIV)
gemeld zyn ,

— vermits ik geene genoegzaame

zekerheid, voor my zelven en anderen, aan die

waarneemingen hechten kan, ’t en zy het blyke dat

éf ) [Namelyk, in de paren 1772-1778: terwyl van een aan-

tal nadere proeven, in 17C4 en 1785. gedaan, in der tyd ecnig

vcrflag gegeeven is in de Genees- Nutuur- en Huishoud - kundige

jaarboeken , No. 19 en 20; *t gene hier achter onder de By*

jagen ,
Letter D voorkoonit ; gelyk des Schryvers oogmerk ook

fchi.nl re zyn gesveeft , blykends de noot (c) van het IV«

Ccrola-ium hier boven; vergeleken met het gemelde Verflag»

iir het geval op den 2ytlen Qftober voorkomende.]

i

I



Icn derzeker Getièezwg.

U/'vanrlyk pokjes wnarcn, kan ik van dezelve alhier
niet gewaagen

:
gdyk ik ook hier by niet voegen

zal de Theorenmta pra&ica 3 die uit het aangevoer-
de natuurlyk zyn voortgevloeid (*), wyl ik alvoo-
rens zoude dienen optegeeven waarin eigenlyk. my-
nc wyze van behandeling deezer ziekte beflaa:
het^ gene den inbond zyn zal eener volgende
Aidceling; in welke ik als dan, tevens de Cou-

teta pra&ica die ir.cn in het oog te honden
hebbe, aamvyzen zal, en den zekeren voet waarop
men zonder flruikelen kan voortgaan. Doch

, al-
voorens hier toe oyertegaan

, maak ik het vol-
gend —

3 E S L U I T.

§ LVU. Uit alle deeze waarheden en waarnee-

min-

C') [ Elders , vond men de volgende Theoremata praftica, al:
voortvloeiende uit het tot hier toe voergedraagene

, (en ié: ,

'g-it^-

protvtn vóór htt 3aar 177? in v weri eefield D </ƒ-

.. J
'fercuri*Ua

> vóór en na den uitflag, mogen met recht
ceder de fpeafieque pokmiddelen gerekend worden: welke ech-
ter

, by de Febris fuppuratoria óer fchadelyk dan voorderlyk
yn, int hoefde van de turbo, die ze in het lichaam maaken ,erwyi ze de koorts en yling vermeerderen en de kwyling aaa-

zetten. ö

II. Antimcnialia
, hoe heilzaam ook vóór en na de koort»van het eerste tydperk

, zyn min 'veilig, zoo niet fchadelyk en
zeer nadedig

, voor en alèer de eruptie daar is
III Ctvnabarina met Campber gemengd, fchynen in dit tyd-perk de veiligften te zyn ; en wellicht in ftaat om de ni bot-

tjng voor te koomen. 1
"UDÜl

Jkï,2 .1“ Zy
° /’ ’ «"'«««« M.im.Ma“ de * -* * - *

Y ip
e hc oltJzaa *c van deeze middelen beftaat

,
in bet gefchikt

geregeld en voorrdoiuend gebruik; om niet alleen de koorts van
het tweede en derde tydpck te fnu.ken , maar ook die van
het vierde aftefnydcn.J

E 3



Over"den waaren aart <jer Kinderpakjes
, enz.

i». )

* * * .

minden, zoo befpicgelende als beöefïenende, door
herhaalde proeven bevestigd en geftaafd , blykt

dan
, dat ’er een middel zy , dermaate vermogend

ter verzwakking van het werkzaam vermogen der

Pokfmet , dat de ziekte eenc geheel andere gedaan-

te aanneeme, en die van eene huidsziektë, zonder
de gevvoone toevallen , bekoome. Dus word dan
de yoorzegging van Boerhaave (

e

) op eene
gewen fchte wyze vervuld; en aan het verlangen

voldaan van geheel de geleerde Waereld
,
welke

thans , liaare tot 'heden plaats gehad hebbende
Problemata Theoretica

,
'uvTheoremata Practica ver-

anderd ziet: door eene reeks van Waarneemingen,
welke , fchoon in den aanvang gering fchynende,

door onvermoeiden
1

yver en taay geduld
,

zyn
voortgezet

, tot op die hoogte welke zy thans be-

reiken
; van waar zy, door grootere Vernuften,

wellicht verder opgevoerd zullen kunnen worden,
tot den allerhoogsten trap van volkomenheid, waar-

voor zy vatbaar fchynen.

Adspiret coePTis, qui regit astra, Deus!

CO j
Qialt Specificum invtniii pope &c. £§ XXI. not.

TWEE-



TWEEDE AFDEELING

HET

1 M
OPENGELEGD.

0 F
*

Het bestuur, om, op eene ge makke-
(

LYKE WYEE, DE NATUURLYKE EN
KONSTIGE K INDERPOK JES , TE
BEHANDELEN, ONTVOUWD.

Nul/a res confümmata ejl dum incipit.

&

Etiamfi omnia a Veteribus inventa funt , hoe fem-

ptr novum cvit • uj'us ejl ‘inventorum cib uilis Scien~

tia.

Seneca.



Si fuod in hodierno rerum flatu eorruptrfimo tfl vivendi
genus, fi quod efl Studium , pui quis absqp consciëntie /<*-

Jione opcram navare , ex quo verum & reale emolumtntum
in proximum derivars , quodque mentem ad Deum tlevan-

di & cétltitia fpretis "terrenis adjpirandi occaftones prebere
pote/l plurimas

,
praxin Chymia-Medicam idcsfc asferam. Ea

enim fobrie , attente & ptudente'r extrcita
, egregia fubmi

•

Tiistrati fubfidia, morbis 6? infirmitatibus proximi , fdedlio-

ribus medic#mintis fubveniendi , aninium ipJius.fraEum far-
te & prostratum , Christiana paraclèfi erigendi

,
uiorborum

emniurn fcdiurigintm
, peccatum Inquam

, detegendi ; ad
fummum Arcbi.Urum , cmnisqae vita fontem dtducendi ,

8*

toties incu’catum erga tgenos amorem , realiter excercendi

,

dumque in tgris , tanquam ;n fpeculo , prtptiam quotidie

miftriam con/picis , inlime temet coram Deo prosternandi

ê? bttmiliandi.
** i

;
• \ 1? > * . »

v . . F. Hoffmann, de Sulpburtbus Metallorum>

dat is.'
*

ïndien ’er in den tegenwcordigen zeer bedorvenen (laat

Van zaaken en wyze van Jeeven , indien er, (zeg ik,)

thans eenige odfening zy , waarin Ken , zonder gemoeds-

bezwaar , yverig allen vlyt kas aanwenden ,
- door welke

men, voor zynen naasten waare en wezenlyke voordeelea

kan bekoomen , - door wtike de ziel tot God kan opge-

leid worden , en meenigvvsldige aanleiding ontvangen tot hec

betrachten van de Hemejfche dingen , met verfnraading

van alle Aardfche, - betuig ik, dat het de beöeffening is

van de Geneeskundige Scheikunde. Want, geroaatigd, aan-

dachtig , en voorzichtig uitgeöeffend wordende, verfchaft

dezelve uitmüntepde hulpmiddelen , ora onzen naasten ,

in ziekten en ongefleldheden ,
door de kcure der genees-

middelen , te hulp te koomen; zyn gemoed, wanneer het

verbroken en nedergeflagen is, door Chris?elyke vertroostin-

gen optebeuren; den oorfprong van alle kwaaien, de zon-

de, te onedekken
j
ons opteleiden tot dtn Opperden Medicyn-

jneester en oorfprong van ons aJler Jeeven; èn ons eene onaf-

gebrookene liefde jegens noodiyJenden tc doen betooneD;

dewyJ men in dv zieken , als in eenen Spiegel , zyne ei-

gene elende befchouvrd , op dat men zich, van ganifchei

'itar;e , voor God vernederc cn verootmoedige.



ck'er den zvaaren aart der [Kifidcrpokjes , aix.

TWEEDE AFDEEEING.

Verjlag der Geneeswyze.van ‘welke ik my thans

i • . bediene. ’

« # *
/

‘

..
« 'iV.

5 I. Tpve begin felcn op welke deeze wyzc van
k-kJ behandeling gegrond is, genoegfaam

duicfelyk, zoo ik achte , verklaard hebbende, en
haare trapswyze voortgangen, door eene reeks van
waarneemingen, omftandig hebbende voorgedraa-
gen

,
ga ik thans over om deeze Geneeswyze zel-

ve, aan welke ik my, na zoo veele proeven, ge-
houden hebbe, te ontvouwen.

'
|i *

,

Beftmir in het eerste Tydperk.
** 1 ' 1 ’•

;

. •
•

S II. By een Lyder, in welken de pokjes te ge-
moet gezien worden, gevraagd wordende

, wan-
neer de Kinderziekte heerfcht,.of wanneer het blyk-
baar een Pok-koorts is, handel ik overeenkooms-
tig de kennel yke tndicatièn welke zich vertoo-
ncn^ te vveeten

.
[zelden ,en alleenj wanneer de pols

uitermaaten rad is
, of ingeval ’er drift haar ’t

hoofd plaats heeft, doe ik een ader openen; ver-
mydende , insgelyks

, zoo het mogelyk is , van
Ifeficaioria gebruik te maaken, om door dezelve
in den voortgang der ziekte of der geneezing, niet

5 be-
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,

belemmerd te worden : geneigdheid tot braaken ,[of
geweldige hoofdpyn] zich vertoonende

,
geev ik

een zacht vomitivum van Pulvrcort. rad. Ipeca-

cuanhce ree. contus.

;

3 , 6 , of 9 greinen ,
naar de

onderfcheidene Jaaren, met een half drachma Sac-

char. alb: tot drie poeders gemaakt
;

welke Ik,
met tusfehenpoozing van een quartieruurs, achter

malkander doe gebruiken, tot op het daadelyk braa-

ken toe ;
laatende, alvoorens zulks' gefchiede , niet

toe, te drinken (f). De tong bezet zynde, be-

veel ik een Clysma • gelyk ook in het eeritgemeld
geval van ylhoofdigheid; 'of wel een laxans ,

naar

gelang der omllandigheden : alle geweld en hevig-

heid vermydende (a ). De eerste wegen gezuiverd
zynde, vergun ik zoo veel koud water [of llappe

i i laau-

(f) [Ik wacht my ook zorgvuldig, in bet eerste tydperk

zieken uit het bed te neemen; veel minder tr.et de voeten ia

’t water te zetten: waarvan ik de dioevige gevolgen, in myne
oudste dochter en in eene abortiva , welke ik mede deezer

waereld meende te zullen zien overlyden
, (zie boven § LUI,

LV. ) heb ondervonden. ]
\ 1 1 * t

(fl) Er bangd zeer veel af, van het beduur van dit tyd-

perk; in het welke alles in de kracht der gisting is , en de

natuur werkzaam om dezelve te beftryden : zoo dat men ,

d»or nog een derde hevigheid daar by te voegen , alles in ver.

warring brengd. De VaJer der Geneeskunde heeft ons, omtrend

ciit beduur , zyne wyze voorfebriften nagelaaren ; welke de

groote F. Hoktmann, zoo voortreflyk als zinryk , ver-

klaard heeft, in de Vlle Wet , dt methedo , ordint SS legibus

aïïis in medendo. Tom. 1 , Seft. II, Gap. II. § XIII p. 417

,

418. - aan de andere zyde, moet meD ook het gif met verdikken,

uit vrees van fomwylen rampfpoedige vcrplaatfingen (mitaitafos')

te veroorzaaken. Het is tvds genoeg bet gif te bedryden wan-

neer de pokjes uitgekoomen zyn ; en alles komt bier neder,

op bet maatigen der gisting: bet gene, all-szins, de veiligste

handelwyze is. Men zie F. HomiANit lib. citat. Cap. V ,

Corol. 1. p. 438.



*3en 'dthdvtr Gcncczing.

iaaiiwe Thee] te drinken, als de Iydcr begeerd

Qh) ;
dienende terzelver tyd een Mixtuur toe, van

de volgende famenftelling ,
waarmede ik doe aan-

houden, tot dat zich de pokjes 'openbaaren:
.

R.. Antimonii diaphor. abluti Si. (’)

Spir. Mindereri Jij.

Syr. 5 rad.
*

aper . fj.

Aq. F. Sambuci Jiv t

Spir. Nitr. dulc. reSt. Si3.

M. D. Om daarvan , om ’t Uur , een

Lepel te gebruiken ( j) ; en m hevige
benaauwdheden , zelvs fomvvylen alle

quartier-uurs.

§. III. Myn oogmerk, in dit eerste Tydperk der

ziekte, is om al het kwaad
, door het pokgif in

de eerste wegen veroorzaakt, wegteneemen; trach-

tende, zoo veel in myn vermogen is, het effeB der
gisting te verbreeken

, en te beletten dat de 'diges-

tive humeuren , [of de vochten uit de verteermg

der

(£) Een groot anti-fr rmertiativum

,

volgens Brinkman,
&)ct;trage ju ciitcr neuen tfjcortc her ©afyruugcn / f. 20.

(*) [ ’och die beproefd goed moet zyn (wit en niet geel)
ea waarop ik ftaat kan maaken : laaiende daartoe, eerit de An-
iirrtonium probetren

,

of zy tot het Antimonium diapboreticum wel
Vloeyeoen gloeyen wil ; waarop wel diend gelet te worden. En , in-
dien er gecDe ontlasting is, voeg ik er by 5,3 pulveris Corna-
cbini; weke in ’t vervolg blyven, of er uit gelaaten worden ban

,

ns dat de natuurlyke aanwyzingen zulks vorderen: hatende ik
onder de Specificque bekandel-og

, tegen het gevoelen der mees-
ten, niet of weinig, wanneer zulks hoogft noodigis, laxeeren

;

om het vermogen dier middelen niet te verzwakken, of buiten
het Lichaam ts brengen: my vergenoegende

, dit in het eeiste
Tydperk te doen. - Elders treft men deeze formule aldut aan:
5^,

Antim. diaphor. thl. j^ij. Syr g rad. aptr.~\ Aq- F. Sambuci
2-vj. Spir. Mindereri

|y. Nitri gij, Sal Glaubtfi 5

i

3 . M.J

Ct) [Voor kleine Kinderen, een kleine-, voor grootere, een
frooter, en voor volwaïfenen, een volle groote Spys-lepcl. J j
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der fpyfen voortfpruitende,] met het venynig be-
gin fel befmet

,
niet alzoo in het bloed overgaan.

Waarna ik, de weerftandbieding der huid, zoek
wegteneemen, op dat het gif dezelve moge berei-

ken; het gene convulficn

,

of vergaêringen (con-
gcstiones') in de herfenen en elders,

' vöorkoomt : In-
zonderheid, wanneer ik de zieken niet voorbereid
heb ; terwyl men anders 2:00 veel omflags niet behoefd.
Zeer hevige benaauwileden plaats hebbende

,
en

de natiiur' ontoereikend zynde ter opwekking’ der
benoodigde krachten, doe ik, onbefchroomcf, ou-
den Rhynfchen Wyn gebruiken,

,( gelyk ik, in de
behandeling van myne dochter LIII heb ge-
toond,) om daar door de gisting optèwekken :

gelyk de Heer Brinkman zulks ook verklaard.

In het tweede Tydferk.

§ IV. De Pokpuistjes beginnende te voorfchyn te

koomen, blyv ik voortgaan met het Mixtuur , tot

dat de uitbotting haar beflag heeft : alsdan veran-

der ik van middelen, en dien myne Lyderen poe-

ders toef, van de volgende famenftelling

:

1̂ . Regul. Antim. medicviaL probe du-

triati ac tenuisfime triti.

Antimon. diapboret. abluti a 5j.

Pulv. e chelis compofit. 5ij-

Caphurce gr. xij.

Sulphur purhfimi Antimoniigr. vj.

M. F. Pulveres No. XII. van welke ik

,

• om de 3 of 4 uuren, een poeder doe
gebruiken; naar gelang der omllandig-

heden: dat is, wanneer de koorts he-
vig is in dit Tydperk, of zqo de pok-
jes famenvloeyende zyn, geev ik, om
de drie uurèn een poeder

; en wanneer
zy

N



en dèrzelver Genetzïng.

2y verminderd ,
vergenoeg ik my, om

de vier of vyf Huren (f) , of wel

,

flechts driemaal ’&daags ,
een poeder

te doen gebruiken. Alles moet gere-

geld worden
,
overeenkomstig den daat

der ziekte, de hoedanigheid van den
zieken

,
en deszelvs krachten opzich-

telyk zynen ouderdom : Al het welke

,

elk voorzichtig Geneesheer, door zich
zelven

,
kan beöordeelen.

$ V. Dit middel is, voor het tweede Tydperk,
genoegfaam

, en toereikend vermogend ter maati-
ging van de koorts in hetzelve: gelyk het tevens
aanmerklyk werkt, om reeds gevormde pokpuistjes
te disfipeeren. Wanneer men al te derk wil voort-
gaan, loopt men gevaar de natuur te onderdruk-
ken. Men moet deeze gisting, welke van een
anderen aart is als de eerste (c), alleenlyk be-
ftuuren

; en , dit doende , verricht men ge-
noeg, ter hulpbieding aan de natuur, in de koo-
king Coftio), welke, onder deeze handelwyze

,
ongelyk minder etterdof in de pokjes voortbrengd:
die tevens dermaate gecorrigeerd is , dat zy geen
vierde deel der gewoone hoeveelheid opleverd

;

zynde de blaasjes, ten einde van dit Tydperk, by-
kans ledig. Na het gebruik van eenige giften
deezer poeders

, bevinden de Lyders zich beter
hebben goeden eetlud

,
en eeten fmaaklyk geduu-

rende dit beduur; en het is verwonderlyk de aan-
merkelyke verandering te befpeuren

, welke doof
deeze eenvoudige Genceswyze te wege gebracht

word

( t ) CBy voorbeeld: ten 7 , ir
, 4 en 10 uuren , cn één des

Dïtbts, wyl de ziekte, als men ’* nachts ftilrtaat , te veel velds
WJBt. ]

CO Brinkman, /. c, p. 66 ea 91.



66 Over den waaren aart der Kinderpakje: ,

word. Men behoefd geen toevlucht te neemeh
tot Opiata of Anodyna ,

wyl de Lydcrs v weMlaa-
pen , en over geen drift naar ’t hoofd klaagen.

Het eenige waarop men acht te gèeven heeft, is,

dat de buik niet verhopt zy , wyl deeze middelen den

ftoelgang niet bevoordcren; ’t gene méér plaats had,

toen men zich van Antimoniaüa met het Sal mi-

rab. Glauberi bediende. Intusfchen is het ab~

forbeerend vermogen zoo groot in deeze bereidin-

gen
, dat het Sal mirabile ook niet veel uitricht.

Men kan, daartegen, hulp verfchaffen door een

Clysma , of eentg laxaiif; gelyk het genoemde
' Zout van Glauber zelv.

§ VI. Thans doe ik myne Lyders het bed ver-

verlaaten en zich op-houden , of ook zoo zy daar

toe inftaat zyn, in hunne kamer wandelen; haten-

de hen zich vermaaken naar hun welgevallen

;

gelyk verlcheidene geduurende hunne ziekte ge-

daan hebben. Men behoord echter naauwkeurig

acht te geeven op de polsi. die geregeld zyn moet;

en noch te zeer opgezet, noch te zeer nêergedrukt of

te zwak (j). In het eerste geval, moet men met
de middelen, om de drie uuren, voortgaan, ge-

lyk boven is gezegd; ten einde deeze, al te hevi-

ge, beweegingen te beteugelen en te doen ophou-

deu. In het tweede, voegd men, tot elk poeder,

nog een grein Campher , en een half grein Sulph.

piir. Antimonii'i of,' wanneer men hetzelve niet be-

koomen kan, bediene men zich van welbereid

Kermes minerale ,
’t welke, op een gloeyende kool

gelegd, geenerhande vlam of blaauwe rook opgeevt

Ct) [Wyl dit middel op het prinfipiuvt vitale werkt, en

door het te veel te bedwingen , te veel verJooven joude : terwyl de

natu ur werkzaam blyven moet, om het vcigif te onder te bren-

gt* ] >



tn derzelver Genezing.

En indien het noodig was ,
kon men

, om het.

uur, een lepel van het mixtuur (§ II) doen ge-

bruiken. Doch, wanneer men in het befluur wel
voortgaat , behoeft men het zelve niet. — In

den loop van dit befluur, moeten de puistjes die

overgebleeven zyn
,

( wyl verfchëidene derzelve

verdwynen,) naar maate van hunnen voorrgang in

de fuppuratie
, grooter worden tn zich verheffen,

en de huid moer zwellen; gelyk in den 'gewoonen
loop van discrete pokjes plaats heeft. Doch bo-
venal, moeten de kringen of boorden der pokjes
eene koraal- róode kleur hebben, en noch bleek-
noch donker- rood of bruin -rood zyn: In ’t laats-

te geval
, is de natuur onvermogend , om het gif

te boventekoomen, of men is in gevaar yan door
de gangreena aangetaft te worden

; en dit zyn die
getallen, voor welke men altoos zoo zeer gevreesd
heeft. In deeze gefleldheid maakt men terftond
gebruik, van de middelen welke ik daar tegen ge-
pa.t bevonden heb, en waarvan ik boven LVj
gewaagde; gelyk ik de befchryving derzelve, be-
neden. mededeelen zaJ : men vind dit meeren-
deds in de veficulofa en gangreenojk

, in welke men
dezelve dan ook, van den beginne aan, moet toe-
dienen , en zclv zoo ras zich den kwaaden aart
vertoond; want als dan blykt het waterige van ’t

bloed (lympha)
,

dermaate bedorven te zyn, dat
men geen oogenblik verzuimen mag, hetzelve te
corrigeeren; aan de natuur tevens de vereifchtè krachten
verlchaffende, en de disfolutiedtrhumeuren door mid-
del van üqputrefactie, of de volflagene deflru&ie door
qqganguena

,

voorkoomendeen tegengaande. In dee-
zen zyn alle myne proeven beflisfende geweefl, en ik
kan my niet een geval herinneren, waarin zy my ge-
milt zouden hebben; even weinig ais aan wyl™ de
eeren Verbrugge te Delft, of du Bots Hoole-

WEJUPS
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Werf F t£ Jlkmaar gêlyk zy zêlven in hunnè
brieven verklaard hebben ff). — Zonder dce-

ze buitengewoone en öngunfligè toevallen, loopt

de ziekte dit tweede Tydperk gelukkig door
;

uit het welke zy, met groote , van één gefchei-

dene pokjes f doch
,

’t • gene tevens aan-

merking verdiend
,

byna geene etterftof bevatten-

de , als welke reeds voor het grootste deel

gedisjipeerd is,) overgaat in het derde Tydperk,
in het welke de ziekte afloopt; gelyk ik boven
gemeld heb : in diervoege , dat den geheelen loop

der ziekte geëindigd is iii elf\ of
,

ten hoogsten ,

in dertien dagen-; te rekenen van het begin der

eerste koorts ; of wel ,
in acht dagen na dat de '

uitbotting gefchied is.

§ VII. Geduurende deezen tyd ,
doe ik fleeds

voortgaan met het gebruiken van koud water ("5 II),

indien myne Lyders het willen drinken , of ver-

gun anders ook eenigen anderen laauwen drank fj-).

Vermydende, federt het Jaar 1773, de acida mi-

neralia

;

uit hoofde der verlchynfelen die ik van

dezelve heb waargenoomen ,
en welke ik ,

federt

,

ook heb bevestigd gevonden door den Heer Hoff*
JJANN,

(f) Men zie de- Byiaage E.

r Cl) [Voor vocdfel , laat ik bet gewoobe onder de Inenting

gebruiken : dccb by hun die zich wel bevinden ,
my wein g

daaraan bekreunende. Kinderen kuDnen hun genoegen vinden

in timpjes, krentekoekjes en foortgelyk droog gebak: allecn-

lyk hebbe men zich, zoo veel mogelyk , van zuuren te ent-,

hauden , welke deeze middelen , in ’t gemeen ,
niet zeer wihen

verdiaagcn: men moet ook niet, kort na het incccmcn dezel-

ve, meikfpyzen of melk en water gebruiken; om geene walging

of overgeeven te verwekken. Wie z:ch met een teug koud

water kan behelpen , doet beft i aüders zyn een dun gersten-

bloem van figo- of bruod-water , roet weinig Citroen en Sui-

ker , dunne Water-Chooo!»ad of KnlTy ook geöerloovd.]



ev forzehtfCeneezing,

iiANN, gelyk boven (§ LUI) is aangeweezen: erï

wanneer men het Stelfel van de Fermentatie ot

Gisting
,
dat op den hart der zaake zelve gegrond

is Cd), wil. aanneemeh
,

Zal men zulks lichtelyk

kunnen vereffenen. Daarentegen , .

bediend men
zich met goed gevolg van dezelve, in den ftaat

der putrefaBie , wanneer het bloed .ontbonden is;

in welk geval men mineraalë zuuren behoord voor
te fchryven. Doch de werking der gisting in het
waterige van ’t bloed (lymph'a ) , welke men in

het tweede tydperk der Kinderziekte te beftryden,

of re beftuuren heeft, duld geene wrange zuuren;
wyl zy zelve door een aciduth word veroorzaakt,
het gene, door het bykomend gebruik deezer mi-
neraale zuuren , toenèemd, en vermeerderd word.
En deeze is' de waare oorfptong der purpere krin-

gen, welke men alsdan rondom' de puifljes belpeurd;
en die tot genoegzaamè blykefl ftrekkeft vah.eené
corrofive verandering, welke te vooren niét aanwe-
zig was , hlaar haaren oorfprong heeft ontvangen
van deeze ftrydige en heterogene deelen. En, ge-
hoomen ’ér waare geene andere beweegreden, voor
het gebruik der Abforhentia in de . Kindefpokjes '

dan deeze
, zou zy voldoende zyn, om de te-

gcnilreevers te overtuigen en hun ftilzwygen op
te leggen

, omtrend de overeenitemming die ’er
heerlcht tusfchen het geneesmiddel en den aart
der ziekte zélve

;
het gene de Goddelyke; goed-

heid
,

in onze dagen , wel. heeft willen doen be-
kend worden. — Indien de Heer Boerhaave
de dierlyke gifting, of ten minsten de animaUfa-
tie, (<? had kunnen erkennen

,
in de aangenoó-^

mcne betekenis, en zich een recht begrip gevormd
had van de veranderingen

, welke, geduurende d«

(d) Men zie BrijJkmah,
/. f.p. 132, 14a, 143.

(O Ibidem
, p. 21.

F



/O Over den waaren aart der Kinderpokjef ,

gisting
?

in het waterige van bloed (lymphaJ,
gefchieden, zoo had hy gewisfelyk, door middel

van zyn verheven vernuft, de Théorie en de Prac-

tycq der Kinderpokjes , tot den hoogstén trap van
volkomenheid opgevoerd. En van deeze Théorie

,

ik herhaal het, hangd het gelukkig flaagen in de
Kinderziekte, ten eenemaal af (ƒ_).

§ VIII. Ik bedien my van dezelvde handelwyze
in de Inenting : geevende deeze middelen , wan-
neer de nood zulks yereifeht; inzonderheid in de
Rofalia: welke door de beroemdste Inenteren, en
daar onder de Heer Dimsdale, altoos als zorglyk

befchouwd werd. Ik doe alsdan myne Lyders het

bed houden , en geev hun
,

naar gelang hunner

Jaaren , poeders van de boven (§ IV) gemelde
famenftelling ; na eenige giften van welke, dit be-

kommerend toeval gemakkelyk te boven gekoo-

men word: het welke, zoo ’t my toefchynd, niet

anders is ,
dan eene roosachtige ontfteeking ,

die

haaren oorfprong verfehüldigd is aan de gisting in

de wey van het bloed ; en welke , mislchien , meest-

altoos zal worden waargenoomen in galachtige

geitellen.

In het derde Tydperk .

§ IX. Dit is het tydvak, waarin de Kinderpok-

jjps in haare volle fuppuratie zyn. Wanneer men

\) IV—VIII aandachtig overweegd, kan men met

grond zich vleyen , dat
,
de zaaken op de voorgefielde

wyze befiuurd zynde, 'erin dit Tydperk niet veel

meer waarteneemen vallen kan. Gemeenlyk be-

paald zich zulks, tot de bevoordering van het al

-

( ƒ) Ibidem , p. ioa. alwsar hy amtoond, dtt de Kinderziekte

in eene waare gisting bcitaa.
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vallen der jdrooge korsten : het gene men met de-

zelvde middelen verricht, inzonderheid wanneer
men die lamènfteld met de byvoegfelg , § VI ga-

meld (f): waar mede men voortgaat tot dat zy
alle afgevallen zyn; tusfchen beiden eenig laxatif
yoorfchryvcnde. Indien men in het tweede Tyd-
perk geregeld heeft voortgegaan , zal men de voor»
geitelde waarheden ten vollen bevestigd , en de
uitkom!! met eene gelukkige geneezing bekroond
zien.^ Zoo ik hier meerder wilde byvoegen, zoude
ik , in plaats van deeze floffe verder lichts byte-
zetten

, haar verduisteren. Deeze Geneeswyze
volgd van zelve , als zynde eenvoudig

, klaar s
en op onveranderlyke

, zoo befchouwende als be-
óeffenende begihfels, gegrond: beginfèls, uit den
aart der ziekte zelve voortvloeiende , en het on-
derzoek van volgende Waarneemeren overwaardig.

Wanneer men haar wel betracht , be-
hoefd men zeldfaam eenige andere middelen ybehal-
ven die, welke het ondericheidene van eenige byzon-
dere perfoonen

,
of eenige byzondere omdandigheid s

vereislchen : en de Fcbris Jecvndana , het gevreesde
toeval van het vierde tydperk

, dat , van al de voorgaan-
den, het meeste toebrengt! tot de flachting'

, zal
zich nier vercoonen. En, genoomen, men had met
deeze geneeswyze niets uitgewonnen, dan alleen
hec vóbrKoomen van deeze koorts dan zelv zou
men meerder Tiebben uitgerecht, als (tot dusver-
re) alle de genen welke zich met de hafpooring
eener voldoende Geneeswyze bezig hielden, heb-
ben kunnen te wege brengend

-
’’

'• ' 'Ver.»

hCt Vot
?
htTicht Renocmclt) HandUidhg tot

Z\P:7en

’rï
lDd 7° de P^ders iCo 4 en 5 , fhi«

ielcbikt
, vermeld

voorkoomeode) sis byzonder hia i9C

# Ö,



n Over den zvaaren aart der Kindkrpokjes
,

v

Yerdeediging van myne Genejeswyze.

<5 X. Gaerne wil ik aan den Heer Schüste#
het recht doen, van te erkennen, dat hy

, vóór
my

,
zich van den Regulus Antimonii medicinalis

met Abjotbentia
, bediend hebbe; dat hy ze insge-

lyks heeft doen gebruiken door de Voedfters van
zuigelingen; en dat hem , hun vermogen ter ver-
betering der gebreken van de waterige deelen Qym-
pha ) ,

en van de opfibrping of opneeming (reforb-
tio ) der ettefftöf C materia purulentd

)

, zeer wel
bekend geweeil zy

: gelyk hy zulks befchreeven
heeft en dé daar’ van gewag gemaakt heb in
myne Prbeve over de Vóorbehoediiig der Kinderpok!es

(§ XXI,' XXXVII); doch, de regelmaatige wyze,
om zich, fuccesjivcl/k

, .
van dezelve te bedienen,

en de verbeteringen .welke deeze middelen , in
zekere gevallen, nobdig hadden, heeft hy niet aan-
geweezen; éven weinig als de hoedanigheid van
den Regulus

,
van welken men zich in deeze ziekte

te bedienen hebbe : wolké zoodanig behoord te

zyn, dat het middel in evenwicht zy , met de
natuur en de. ziekte zelve. Ik Hem in met dee-
zen verdienftlyken Schryver , op ’t voetfpoor van
zoo veele andere voortreflyke Practici

, aan wel-
ken de Geneeskunde deeze ontdekkingen verfchul-

digd is , dat men deeze poeders aan de Kinde-
ren , naar gelang hunner jaaren en hunner krach-
ten, toedienen moet; doch, mynes oordeels, zou
men

,
zich bepaalende tot de gevVoonlyke gifte van

Geneesmiddelen, inden ondericheidenen ouderdom
der

C<?) Nov. AR. Phyftct-tntiUca. Tom. II, Objcrv. VIII & IX.

p *c feq.
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der Lydcren (h)

,

daarvan, inde Kinderpakjes,

weinig vriichtsbefpeuren. Ik heb aan myne eigene

Kinderen, dezelvde hoeveelheid toegediend, welke ik

aan volwasfene periboncn had doen gebruiken ; en de

kleinste gift die ik immer voorfchreev, beftond in

een derde deel
,
of wel de helft

;

met byvoeging

van tweemaal zoo veel Suiker :

: doende hetzelve,

innecmen met Chocolaad
,

of in een ouwel. De
ziekte is te hevig, om met zulke kleine giften te

kunnen beteugeld worden. — Boven alles waarop

in deeze kleine flachtoffers dier wreede ziekte tè

letten ftaat
,
hebbe men vooral naauvvkeurig acht

te geeven, op de veranderingen welke in de pols

ontdaan, benevens op het' gene plaats heeft

omtrend de puiiljes; gelyk ik boven (§ VI) heb
aangemerkr.

•' -
'

.

§ XI. De beweegreden welke my deed beflui-

ten
,
by den Rsgulus , ahforhentia te voegen , Was

gegrond in het beginfel van de verbetering (cor-

recties ) van dit mineraal ; achtervolgends de indi-

catie» der Paryfche Academisteri (i')
, en de ver-

'maaningen van den grooten F. Ho ffman n: wel-
ke laatste zelvs had aangeraaden , by deeze berei-

ding uit het 'Antimonium, in de Kinderziekte, te

voegen poeders van Bezoardica terrestria (k ), en
welke dezelve, in de onzuiverheid der Wei ( fe-

rum)
,
dp verfcheidene plaatfen , had aangepree-

zen, ter bevoordering van de uitdryving naar de
Oppervlakte der huid (/;: het gene overeenftem-

de

(i) H. D. Oaubii, Liber de method. cencinrtand. formulas
Mtdicam. p. 18.

CD Memoires dt l Acadtmie Royale des Sciences. 1734. p. 133,

Op* XU
0/

p

ad
"6i

° T ' R U Mtrrnacop. Spagyric. Lib. II.

(
'J ) Ibidem, loco citato

, en' elders.
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,

de met de Waarneemingen die ik reeds gedaaa
had

, en van welke ik in myne Proeve over de Koor-
bchoeding melding heb gemaakt; en waar mede
voorts

, overeenkoomt , het gene daaromtrent
, in

§ XXXV van 4e voorige Afdeeling, is voorgedraa-

§ XII, Ten tyde van het fchryven myner ge-
melde Proeve

, omtrend het Jaar iggo, was ik
neg onbewuft van de gewichtige ontdekkingen
van Sv lvius en Y v o Gaukes enz: , van wel-
ke m de voorgaande Afdeeling f§XXXIV, XXXV)
melding is gemaakt.- Déstyds nog zonder bepaald
üyjtema zynde, en bevindende dat, niet zelden,
de waarneemingen van deezen

, ftrydig waaren
tegen die van anderen, was het, midden door de
duisterheden en nevelen heen, dat het licht moeit
mgefpoord worden, 1

Ik had , daarenboven , nog
geene andere proeven gedaan, dan die. Waar van
in de Bylage B verüag gegeeven word

; toen
my, door den Heer de Man , verzocht werd,
pm eenig bericht omtrend myne wyze van behan-
deling; welke

,
^déstyds

, niet meer dap èene zeer
xuwe fchets was

-

, van het groot ontwerp, dat ik,
by voorkomende gelegenheden, wenjehte tot Hand
te brengen. Ik kon dés , niet dan algemeene en
onbeflisfende raadgeevingen mededeelen : volvaer-

dig om aan zyne begeerte ' te voldoen
, bepaalde

ik my tot den Regulus medicinalis antimonii
, ge-

paard met ; eenig neutraal zout. In myne eerste

proeven, bediende ik my van de harji van Kina

,

met byvoeging- van Suiker tot • dit • mineraal. In

vervolg van tyd, ging ik over tot het Sal Glau-
beri, uit hoofde van deszelvs overeenkom!! met
het Ys ;

dat Rhazós zyne pokzieken deed ge-

bruiken : eene analogie
,
welke my toefcheen door

den Heer Dimsdale gevolgd te zyn, inhetgee-

yen van hst Sal Glauberi
, als een laxatif.



en derzelver Geneezing.

Aan de eerste proeve ontbrak déstyds de juiste

evenredigheid; gelyk men in de gehoudene Briet-

wisfelingen kan ontdekken desniettegenitaande

Haagden de proeven, blykendshet bericht van den

Heer de Man ,
boven het gene ik had durven hoo-

pen. Eenige mingunstige gevallen ,
in het Verflag

myner Waarneemingen ( boven) gemeld ,
noodzaak-

ten my echter
, zoo wel in de bereiding van het

mineraal , als in de bygevoegde ingrediënten , veran-

dering te maaken.

§ XIII. In het begin , bediende ik my van

den Pjegidiis medrcinalis van Schulz; gemaakt

met vier deelen Sal Tartaria en dén deel Antimo-

nium. Ik deed ook proeven met dien van Vo-
gel, gemaakt met Nitrum: doch bevond denzel-

ven
,

tot deeze proevneemingen niet gcfchikt ; uit

hoofde van zyne opeengepakte famenHelling (com-

pefitio compa&d) , door welke de zwavel niet genoeg-

zaam vry, noch bekwaam ter uitdryving van het gif

naar buiten, is: welk vermoeden ik ook bereids

gevoed had, omtrend dien van Schulz. Ik.

verkoos dus de bereiding van Marcgraaff
Maats en Craanen, welke F. Hoffmann
gevolgd heeft (?«)• Ik heb ook eene andere be-

reiding van doezen Schryver («) beproevd: van
welke

, zoo ik my niet bedriege , de preparatiën

met zeezout gemaakt , tot het doen van proe-

ven in de Kinderziekte
, wel de bekwaamste

zyn ; doordien het Sulphur Antimonii y in deeze
bereidingen, meerder vry is en minder vaftgehecht

aan

(w ) Obfcrvat. Phjf. Chemie. Lib. XII, Obferv. VI. p. 524.
Tom. IV. Pbarmac. Borujf. Jlrandcnb. p. 114. Ed. 1731.

Analyft Chtmica-Mcdica Reguli Ar.iimoT.ii medicina,
lit, io eodem Tomo, p. 567.

F 4



?o Over den waarcn aart der Kinderpakjes;,

aan de deeltjes van den Regulus: zoo dathet, het
geheele vergif zoo niet nederploft, of zal ik zeggen
verflikt

j maar veeleer , de natuur
^ op ecne be-

kwaamere wyze , behulpzaam is , ter uitdryvm^
van hetzelve naar de huid. De zwavel die ik uit
dezelve deed bereiden, 'was' ook beter gedppra -

priëerd als die der andere; 'welke 'dezelvde hoeda-
nigheid hadden als hunne moeder

, namelyk
, dat

Z& te traag vyaaren in hunne werkingen. Ik
moet echter erkenhen, dat ik zeer goede uitkoms-
ten gezien heb van de eerste bereiding

, en de
famenvoeging met het Sal Glauberi; en dat
’er , wellicht', niets ontbrak om haar vermo-
gen te doen uitblinken, dan de byvoeging van het
Sulphur pur. Anümmii , en de Campher : gelyk
thans in de formïl&n plaats heeft. Voorts, moet
ik verklaaren

, dat .de • conftruStie yan den Regulus
met de Refina Coriicis'j thy' niet voldeed? (hoe
zeer ik anderszins genegen wasjMedicus te vol-
gen , uit hoofde van zyne ajjertiën omtrent het

fpecificq vermogen der Kina'; welke 'reeds door
Uister als zoodanig was voorgeflcld,) wyl ik
te veel verhitting

,
onder deszeivs gebruik

, in

myne Lyderén bèfpeurdej ik beproefde dés
, op

:

t

voetfpoor der boyenaange haalde' Sch ryveren , ter

ipaatiging deezer hitte, hgt Sal .Glauberi : dan ,

deeze proeven werden
, py mangel van voldoende

waarheemingen
,
afgekeurd. ' Men kap ’ep zich ech-

ter, in groote conflucntcsj van bedienen , óm die

in discreten te veranderen, (wanneer de pokjes

niet vah hef 'yèfïcuhufe looit" zyri, ’

vvant alsdan

kan men zich op dit famenftel ' niet verlaaten ,)
het gene ily , nteermaa^n met eeu geypehg ver-

maak ,
heb waaigenoómeh : 'eii ? ingeyal men.

befpeurde ,
dat de natuur of het gif te zeer on-

derdrukt werd , zou men de bereiding met Ah-

(orbentia
(

§

IV )

,

kunnea bdzigen
j waardoor

,V: ;• ‘1 -• me*
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ttien zeker is , zonder eenig gevaar te kunnen

voortgaan.

$ XIV. Bemerkende dan, dat deeze proeven zoo

veel omzichtigheids vorderden, verzocht ik myne
Vrienden de hunnen te ftaftken , wyl ik gewaar

werd, dat deeze Ontdekking verdere nafpooringen

vereifchte , alvoorens men algemeene regelen om*
trend dezelve konde bepaalen. Ik maakte dan ook
verandering in myne compofitie; dié vermeerderen-
de en verminderende, gelyk boven (§ VI) gemeld
is j

en deed dezelve vervolgens
, aan hun welke gene-

gen waaren die te beproeven, toekoomen. Op dee-

ze wyze ben ik de eenige bezitter gebleeven der
laatstgedaane Ontdekkingen ; welke my genoegfaam
wezenlyk 'toefcheenen, om dezelve te eenigertyd

gemeen te maaken , en aan het onzydig oordeel van
bevoegde Konftrechters te onderwerpen.

Voorzorgen
,

by de bereiding der

middelen uit bet Antimonium
?
in

1

acht te neemen.

$ XV. Om my te verzekeren van de goede hoe-
danigheid van het Antimonium

, bedien ik my niet

dan van dat, van ’t welke ik zeker ben dat men
goed Antimonium diflphoreticum kan maaken ; door-
dien het beftüur’ niet wél voortgaat, wanneer het
met ongelykaartige deeltjes (particule heterogene ')

bezet is. Van weinig aanbelang is het, of de ftree-

pen regelmaatig loopen of niet: men maakt thans
goed Antimonium diaphoreticum

,
in ’t welk men dit

cara&er
, weleer zoo onderfcheidende in het Anti-

monium geacht, niet aantreft
; en men ziet, uit

een zoodanig mineraal
, dat niet dan ongunftige

F 5 - ken-
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óver den waaren aan der Kinderpots,

kenmerken van zyne goede hoedanigheid vertoon-
de

, goede bereidingen van het gezegde middel
voortkoomen : daarentegen

, flaagd mén fomwylen
ïiiet, met dat t welk uiterlyk alles vertoonde wat
men begeerde; onechter fomtyds geen goed Anti-
monium diaphareticum verfchaft. Waar men zulks
aan toettichryven hebbe, t zy aan eene vermenging
van Lood, of aan eenige andere oorzaak, dit is
zeker, dat dit Antimonium niet gefchikt is. tot Ge-
neeskundige proeven.H XVI. Van de goede hoedanigheid van het
Antimonium verzekerd zynde

, ga ik over tot de
vereifchte bereidingen

; verkiezende ik
, tot het

maak en van den Regulus medicina!is , de wyze ,

S XIII aangeweezcn : met vyf deelen Antimonium
crudum

, vier deelen Zeezout, en een deel Sol Tar-
tan. En , dat men zich op deeze laïneiiftelling
verlaaten kunne

?
blykt^ doordien de Heer Vogel

zelv, daar aan de voorkeur gay, boven die van
Sc hülz: terwyl ook de gedaane Waarneemingen.
zulks nader hebben getoond.

\ § XVII. Belangende de Zzvavel uit het Antimo-
nium, van welke ik my bediene; de famen (telling
van dezelve is deeze : ik neem vier oneen Regulus
Antimonii , van de bereiding boven (S XIII) ge-
meld, en eene gelyke hoeveelheid SalTartari

, tot
een zeer fyn poeder gebracht; doende zulks, ge-
duimende vier uuren

, kooken met acht ponden
Kalkwater

,

waarna ik dit decottim, nog heet, fil-
treer ; laatende het zich zelven precipiteeren

, zon-
der eenig acidum daar by te voegen. Deeze zwa-
vel komt het naaste by

, aan die welke Hoffmann
befchreeven heeft, en die hy vaste noemde: gelyk
ik dit alles uitvoerig verklaard heb in myne meer-
gemelde Proeve.

§ XVIII. De middelen aldus bereid zynde , is

er nog eene andere voorzorge jin acht te neemen:
na-

t
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namelyk , om dezelven ,
geduurende een geruimen

tyd , in een porphyrlleenen of marmeren

vyzel , wel te wryven
,

of te vermengen met

de Abforbentia: ’t gene door den Heer Hoff-
M a n n, op verfeheidene plaatfen ,

ernstig aan-

gepreezen werd; ten einde de werkzaame deelt-

jes
( particuke . activa .) deezer bereidingen, te

beter te kunnen verdeden , en dezelve , ver-

der , van hunne ongelykaartige natuur te ont-

doen. , .
. h

$ I "7 \ t ! .v ï * V ' .

‘ * ' V.
1 * ’*

\ *
. V .

Geneesmiddel ,
waarvan ik my

bediene in de Feficulofa en

Gangréenofa.

$ XIX. Ik neem één deel Zwavel ( § XVII ) s

fzvee deden Carnpher , drie deden Regulus Antima-

vii, vier deden Myrrhe
,
en acht deden Cinnaber;

vermengende dezelve nogmaals zorgvuldig met el-

kander ,
op dat alles volkomen in de juiste, even-

redigheid zy.

§ XX. Belangende deeze famenftelling : het pok-

beltrydend vermogen blyvt, in dezelve, op een ge-

maatigden graad , en de AntimoniaHa geëvenre-

digd aan hunne wyze van werking : zoo dat de

Regulus , de uitwaasfeming niet te ontydig. verhaall,

en de ZwaveldczeWé niet meerder aanzet, dan zulks

vereifcht word; wordende zy' tevens geholpen door

de Carnpher , die hun tot aandryving of behulp

verftrekt, om hun in deeze werkingen voorderlyk

en behulpzaam te zyn : men voegd daar by de

Myrrhe , die de Koningin onder de anti-feptka ge-

noemd



S© Over den waaren aart der Kinderpokjes
,

Jloemd kan worden (o); als mede de Cinnaber (*)
welke het vermogen van allen te famen verdubbeld!
Van deeze compofitie geev ik, aan een Kind, zes
greinen

, welke ik, met twee deelen Suiker [ fyn
gewreeven doe vermengen^ om de drie uuren
eene gifte daarvan doende gebruiken : aan volwas!
fene perfoonen, geév ik 12 greinen

, vermeerde*
rende allengskens de hoeveelheid, tot 18 greinen
uiterlyk. Voorts in acht neemende, het gene om-
trend dit onderwerp gezegd is, in het beftuur va»
het tweede Tydperkf

COROLLARIA.
* 1

• - . I

§ XXL Wanneer men zich thans
, met op-

fechtheid en den vereifditen aandacht, herii>
nerd , het gene in de voorige Afdeeling dee-
zer Verhandeling is voorgedraagen , en ’t welke
men uitvoeriger behandeld vinden kan in my-
ne meergemelde Proeve

, dürv'ik onderneemen

iO De Heer p R I N G l E heeft aangetoond
,
dat dt Myrrbe in

de menftrua aquofa , ten minsten twaalf maal meerder antifep-
lifch bevinden is dan bit Zeezout. - Met twee greinen Campber
niet water vermengd

, bewaard men Vleefck beter tegen bederf ,

dan met zestig greinen van dit Zout. Traité fur les Subft.
Sept. & Aati-Sept. p. 170. Edit. de Paris 1755!.

(P) >» In febribus malignis, ubicumque ferum quafi coagu-

»* incoctum eft & fudor hinc. nullus obtineri poteft,

»» °®nia quafi uruntnr , Cinnaharir.a aliis prudeater maritata

99 Bezoardicis , ejus fiuxilitatem maxime promsvenc. G. Schul*
m 211 » Scrutihpum Cinnabarinum &c. Halls Saxon. 1680. p.

84. d. i. In kwaadaartige koortfen\ wanneer de Wei als ge-

ftrevtd en ongekookt is
, ^en dit is juift bet gene in de vtfi-

culofa en gangrenofa plaats heeft) en daar men
,
uit dien hoof-

de , geen zweet verwekken kan ; daar alles , als het ware ,

verbrand wird , btvoordert dt Cinnaber, met andere tegen-

giften voorzichtig vtrmingd, haan vloeibaarheid aanmerkelyk.
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de asfertien , welke ik ,
in <§

XLVIII der gemelde

Afdeeling, beweerde, - namelyk ,
dat de Aphoris-

mi van den Heer B o e r h a av e haare vervulling

bekoomen hebben, — te verklaaren en te ftaaven.

En , in de eerste plaats ,
ten aanzien van zyn.

1 389 c Aphorismus
:
„{stimulus videtür auferri posje

„ correetioneper Specifica ita dicta ,
vel methodo univer-

„ fali antiphlogistica. ” - antwoorde ik —
Dat zulks , door de gedaane Waarneemingen

,

gebleeken is: daar de pokjes, zonder merkelyke

tvacuatiën ,
noch door den floelgang , noch door

de waterloozing ,
noch by wyze van uitwaasfe-

ming, maar ongemerkt, door de correSUe van het

pokgif, het zelve binnen zyne paaien beperkende,

'gedisjtpeerd zyn.

Ten tweeden . Betrekkelyk de 1390e
: „ Correc-

„ tio Specifica niti debet invento remedio oppofito illi

„ veneno contagiofo.
” —

Dit Leerfluk ziet men thans, door de gezond-

flc analogie , en de Ontdekkingen , na het over-

Iyden van' deezen grooten Man, hieromtrend ge-

daan , gevoegd by m'yne herhaalde Waarnee-
irringen ,

in het luisterrykste daglicht gefield.

Zoo baand, éénmaal, de waarheid zich een weg
door de duisternisfen heen, en verdryvd de neve-

len ,
met welke zy door drieste vooroordeelen

,

maar' al te vaak , verdonkerd werd ! — Door deeze
Ontdekkingen is gebleeken , dat ’ef eene gisting

«laats hebbe in ’t Menfchelyk lichaam, verfchillend©

van die , welke men in de Planten waafneemd ;

dat deeze gisting haare onderfcheidene tydperken
en haare trappen hebbe

; dat men dezelve kan ver-
minderen en vermeerderen; dat deeze gisting plaats

heeft in de waterige deelen of de wei van het
bloed

, terwyl daarentegen de verrotting
, in des-

zei vs roode of vaste deelen, word waargenoomen

;

dat ’er in de Kinderpokjes eene byzondere gisting

plaats
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plaats hebbe, binnen haare eigene grenzen bepaald
die insgelyks haare zitplaats heeft in het weiach-
tige gedeelte van ’t bloed ; en

, eindelyk , dat
er middelen zyn, die het vermogen bezitten
om deeze gisting te maatigen

, te corrigeren te
vermeerderen, en te verminderen; gelyk ’er ook
zoodanige zyn , welke deeze zelvdè uitwerkingen
hebben in de Kindersokjes

; zoo als door over-
tuigende bevvyzen is getoond.

Ten derden.
_

Belangende dat ïïëeze middelen t®
zoeken waaren in het Antimonium en den Mercurius
volgens de 1392e Aphor. „ In Stibio & Mercurio
„ ad magnam penetrabilitatem arte deduciis , nee tarnen
„Jcilina acrimonia nimium corrofivis

, fed bene unitis :„ut qiueramus , incitat aiiquis horunt dliquandó
,, fuccesfus .

”

Hier doet zich eindelyk de waarheid hooren.
Overbodig is het, zulks, ten aanzien van het An-
timonium

, te bevvyzen : maar, de Mercurius word
in het Antimonium gevonden

; en is zoo jfterk daar-
mede'vereenigd

, dat men denzèlven niet dan met
ïnoeite , van het Antimonium kan affeheiden (q)

,

en
\ - ' f -i •

• '

i 5* * * I , ;

( 2 ) De geiiebtste Scheikundigen (temmen deeze waarheid toe.
Om hun alle niet te noemen, zal het genneg zyn den beroem-
den F. Hoffmann aantebaalen

,
daar hy.zegd : Mercurius vivus

* fïne additione Mercurii ex Regulo ejus , fed paucisfimos
,

qui-

t* que crasfioris èft c^nfiltemite quant vulgaris
,
parari póteit. Re-

» gulus Antimonii aiiquoties per 1'e fublimetur j'deinde cum Sale

** F^rtari & Sale Ammuniaco probe iricuraius destilletur
, de novo

ff fublimetur , fic tandem abit in t>itrcurium currtntcm : vide

ff hanc prseparat. in Epift. ad Lancelott.” In Not. ad
PoTERlUM , Cap. XII. Lib. II Oper. Suppl. I. p, <262.

Deeze bereiding van L a n g f. l o t t , vind men in; de
Ephem. N. C. D. i. lil. p. 88. Vóór btm t gav Basi-
lius Valentinus, eene belchryving van de wyze

,

em den iMercurius uu bet Antimonium te haaien , in zync Crrr-
f«j Triumpbaiiif cdectc Kerkjungio

, p. 248. welke G. We-
•

' '

»E
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en in de Cinnaber word hy gefixeerd door de Zwa-

vel ( r ). Dat zy eene groote doordringbaarheid moes-

ten bezitten ,
- dit is uit alle de gedaane proeven,

met den gunstigsten uitflag bekroond , ten vollen

gebleeken : in welken men een groot getal pokjes

geheel verdwynen ,
famenvloeyende in van één

gefcheidene veranderen, de pokftof in de puift-

jes disfipeeren , de korsten afvallen , de krachten

vvederkeeren , en de Lyders tot voorige gezondheid

herftellen zag. Gelyk mede volledig is aange-

toond, dat geenerhande zoute of bytende fcherpheid

(ücrimoniafialina velcorrofiva ,)
- welke in deeze mid-

delen niet moed gevonden worden, — aanweezig zy
in die, van welke men zich bediend, heeft; maar
dat dezelve, in tegendeel, zacht en van alle fcherp-

heid ontbloot waaren; en door de beroemdde be-

öeffenaaren der Geneeskunde aangepreezen. —

•

Voorzeker, in dien Hy, onze Bataavfiche Hippo-

eraat , tot deeze Ontdekking, van welke hy zoo
vernuftig het bedek ontworpen had

,
daadelyk had

mogen geraaken, zou hy den grootsten nadrufc

heb-

i \ x

selius heeft aaBgebaald , ia zyne Pharmacia in artis formant
redaSa

, benevens Zwoelfer, p. 172. Lib. II. Seft. IV,
Cap. III. Indiervoege , dat hy de bereiding of de handelwyze
bevestigd et) goedkeurd; terwyl hy, in de voorige $, gewaagd
vin mercuriaale deeltjes , die in den Regulus gevonden wor-
den. Men zie ook Barchusen en veifcheidene anderen.

F. Hoffmann verklaard denzelven , op verfcheidene
plaatfen, inzonderheid in zyne Objervat. PkyJ. Chemie. Lib.
III, Obf. II & III, en in zyne Disfert. Chemie. Disf. II,
van het geflacht van den Merctriut ( Mercurialis profapU ) té

iya.

CO Een* zaak te overbekend, om nadere beveiliging te beis

hoeven.
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** Over den xvaaren aart der Kinderpokjes

,

hebben bygezet, aan dc juiftheid zyner Zinfpreuk*

met welke het my vergund zy a dit voorltel thans

te befluiten:

: i t
'* '

' * lt

Simplex Sigillum Veri!

r:

1

V

r /

• T\ i

t

AAN-

\
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AANHANGSEL.
I - '

f f

Behelzende de byzondering der'zes onderfchei-

dene middelen
, van welke in het V erflag der

gedaane proeven
, in de Genees-, Natuur- en

Huishoudkundige Jaarboeken, 4* Dee/s,

j * en 2
e
. Stuk geplaatst

,
gewaagd is

;

en de nadere vermeerderingen en

verbeteringen in de Epidemie

van 1784 gemaakt:

^1- ,
. .

' >
I

* '•

l * ?
» "

N°. i (f). ~Bf. Regtd. Antim. medic.probe elutriati

ac tenuijjime trit.

Antim. diaphoret. abluti a 3j.

Puiv. e chelis 69 comp. jij.

Camphora gr. xij.

Sulphur.pur. Antim. gr. vj.

M. F. Pulveres N°. XII.

/ •

N°. 2;
•
r

•

1 1 » i 1 * .1
1*

Ct) [Van dit middel is, ook in de voorige Afdeeling
, $. IV,

de famenftelling opgegcevcn : doch men heeft hetzelve hier we-
derom genoemd , om in dit Aanhangfel

, elk der onderfcbeidene mid-
delen van welken gewaagd waa , naar rang optegeeven Men vind
van dit middel gemeld, dat dejzelvs gebruik zeer veele opmerking
vereifchte: waarom de Ontdekker fomwylen alleen No. 2 enz. aan
zyne vrienden

, ter proevneeming
, toezond , met acbterlaating van

Nó. i : waar deeze opmerking id beftaa, zaï men boven ($ VI 1

)

hebben vermeld gevonden. Ten overvloede, hebben we zulks''
by deeze gelegenheid, flechts willen herinneren.]

G
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N° 2. fy. Sulph. fixat. Antim. 3j.

Camphor. 3ij.

Regul. Antim. med
Antim. diaphor. abl.

Pulv. e chelis 69 compofit. a 3iv.

M. ut F. Pulv. N<\ LX. alle drie
uuren , één te gebruiken. Men
kan ’erfj Suiker byvoegen.

Dit poeder Word gebruikt in de plaats van het
eerfte; maar is in confluentes niet voldoende, flaa-

gende als dan zoo wel niet als het eerfte ; en het is

minder vermogend als N°. 3. Ikgeev hetingewoone
êopieufe pokjes, en die middelmaatig zyn : aan een
volwasfen mensch, zelvs aan die boven de 12 of
I4j'aarenzyn, een geheel poeder; in die beneden
dezelve, of 6 a 8 jaaren zyn, de helft; met de

tusfchenpoozingen boven (IIe Afd.§ IV) gemeld.

Wanneer de Pokjes famenvïoeyen , en naar N®. 2
niet luisteren willen , bedien ik my van N®. 3 ; met
inachtneeming van de gewoone bepaalingen en voor-

zorgen ,• wanneer men doorgaans merkelyke veran-

dering befpeurd : en ingeval de confluStie te voor-

zien is, is het best,- van den beginne af hier mede
een aanvang te maaken;op de gemelde wyze, voor

zichtig en oplettend voort gaande : wanneer alles

naar wensch zal flaagen. Dit middel is van de vol-

gende famenftelling

:

N J

. 3 A. J^>. Sulphur. fixat. Antimoriii 3j.
'

Camphorde 3 ij.

Regul. Antim. medicinalis

Cinnabaris nativ.

Myrrhce eleSl. a 3iv.

Sacchar. albijj'. 3xij.

Fiant Pulv. N°. LX. dat is , elk poeder
van 27 gr.
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Of-
.

N°. 3 b. Xp. Sulphur. fixat. Antim. 3j.

Camphor. 5ij.

Regul. Antim. med.

Cinnab. Antim. ter[ubltmati

Myrrha eleët. a 3iv.

M. F. Pulveres N°. LX.
Men kan ’er weder i| once Suiker

by doen: wanneer zy 27, en an-

• vl ders 15 gr. weegen.

Met dit middel doet men doorflaande proeven,

en zal in de uitkomst zelden bedroogen worden,

liet is fterker dan het voorgaande; en kan zoo

tvel, in copieufe , als famenvloeyende Fokjes, met
Vrucht, gebruikt worden.

• • '.rit- p .
1-

Het gebeurd niet zelden in zwaare Epidemiën

,

of ook onder eene niet recht gepaste behande-
ling, of wanneer men te laatby de Lyders gevraagd
word, of dceze, door armoede of onreinigheid,

verwaarloosd zyn,. dat ’er zich zwarte flippen of
gegangraneerde plekken of blaasjes opdoen : als dan
moet men van de beidé vöorige middelen afzien,

en terflond tot N°. 4 overgaan; altoos het boven

(§ VI) gemelde onder het oog houdende. Echter
kan men nu, in de boven bepaalde jaaren, zoo lang
het gevaar van gangreena duurd, alle drie uuren
een poeder ingeeven

;
en , wanneer het poeder ’er

uit mocht koomen, herhaale men het te vooren
(§11) gemelde zacht vomitif; en maake, na twee
uuren wachtens, alsvooren eenen aanvang: wan-
neer de middelen ’er doorgaans in blyven; het
gene men ook ten aanzien der voorige poeders , in acht
neeme. Dit middel is van de vólgende famenftelling

:

^°* 4 (•!-)• Sulphur. fixat. Antim. 3j.

Camphor

a

3ij. Regul.

Cl) [ Deeze ftrmule koomt overeen mei dit welke bovin
(S XIX ) ii opgcgetvcH.]

G 2
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Regul. Antim. medio. 5üj.

Myrrlue eleft. 3iv.

Cinnabar. nativ.
fj.

F. omnium Pulvis Jubtilijfimus & divi-

datur in dofes LX. om de drie uureru
één. Men kan ’er xij dr. Suiker by-
voegen.-

In de gangretnofet
, moet den Regulus

verminderd
, en de Cinnaber vermeer-

derd worden
; wyl de ondervinding ge-

leerd heeft , dat de Regulus wel 'de
'

PokjeSj maar niet de gangreena beftuord;
waar toe de Myrrhe, vlug gemaakt door
de Cinnaber

, het waare middel fchynt
te zyn. Dit hebben alle gedaane proe-
ven bevestigd; en zulks flemd ook over
een met het getuigenis van Sci-iulz,
de Cinhabarinis (|).

En, ingevalle de ziekte hooggaande is 5 en ’er

eene zichtbaar-verzwakte pols, verval van krach-
ten , blaauwe en loodkleurige huid , of vlekken

,

plaats mochten hebben; ol dat het bloed ten monde
of elders uitkwam; doe ik myne Lyders tusfcljèn
de poeders, het volgende Mixtuur gebruiken :

1^- Extr. Cort. Peruv. elect. rubri 3ij.

Theridcee Androriiachi 5j.

Syr.

Cl) [Wanneer het bloed ontbonden is, moet de Cinnabir n it-

gthaten werden; gclyk ook S%hulz Ieerd, dat de Cinnaber n:ct

helpt, alwaar hec bloed zoodanig gefield is, maar wel daar gan-
grdua gevonden word. Om de boven gemelde reden , is fem-
wykn , zoo wel de Regulus als de Cinnaber achterwege gclaa-

icb; en dés, in het eerste geval, voorgefchreeven
: jv. Sulpbur .

fuut. Antim. 5j. Cmphor. Z$ Myrrhee ?j m. f. puiv . om van
het zelve als vooren 13 grein te gebruiken; in het twr-de ge-
va!

. ^ Sulph fixat. Antim. £}. Campbor. 3ij Myrrb* Zè.Cin-
nub. r.utiy. Zj m. ei. doft: i 0 gr. alle drie uurea een goeder;
gtlyk ook hti voorige.

)
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Syr. Balfamici[oïVetonica rubr .] 5vj.

Aq. arboris Vitce j;vj.

Elixir Vitrioli 9ij. (*).

M. Om het uur een lepel.

Het welke jk, flechts in één Kind heb zien misfen;

waar het bloed, by aanhoudendheid, zoo geweldig
ten monde uitkwam, dat ’er geen mogelykheid was
hetzelve iets in te krygcn. — Anderszins kan , in

bloedfpuvven uit de long en bloedwateren, de Bal

-

fanws adfiringens , by Lobb voorkoomende, met
vrucht gebruikt worden; beftaande uit 01. The-
rebentirue 5ij. inftill. in vafe vitreo

, adde gnttatim ac

[enfirn fenfimque 01. Vitrioli 5v. agita hanc miscclam

fape cum Jpatula ligneq , addêndo lèntiusculè Spir.

Vini re&ificat . ,
agita denuo invicem

, ut fiat Balfia-
nwm. dnfis 30 gutt. vel 40. met eenig bekwaam vocht

:

puta aq. frigida cotia.

Onder de anomaliën van de Fokjes, een gevreesd
fcort, onder den naam van Veficulojk en Siliqunfie
bekend, zich bevindende, (doorgaans doodelyk
onder de gewoonlyke behandelingen, doch welke ik
echter, onderden Goddelyken zegen, heb mogen
te recht brengen

, waarvan eene doorflaande proev
in de gemelde Genees -Natuur- en Huishoudkun ige
jaarboeken (§) voorkoomt,) bedien ik my, in zoo-

danig

(*) [In plaats van de Elixir Vitrioli gjj ?
is forawylen ge-

no. men Liquor cornu cervi fvccin. gij }
of Tr. Croci 5i|3

volgens de kennelyke aanwyziDgen: van oordeel zynde.dat cineza

foort van een kouden aart is, en opwekking noodig heeft;
gelyk my de gelukkige uitkomst daarin heeft bevestigd. — En op
dceze wyzc gaa ik voort, tot ik het gewenfebte oogmerk bereikt

heb: verminderende , wanneer het kwaad overwonnen, en de
Pakjes aan het zweeren gebracht zyn. ]

(§) [Hier achter onder de Bylagen
, fib. LU. D, medege-

deeld. Jn welke Bylage men tevens natier hentht zal aanrreffen,

omtrent de gevallen welke vervolgens aangchaald worden.]

g 3
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,

,

4anïg geval, van Honden aan van N°. 4; en zoo de
krachten te veel bezwyken mochten

; doe ik het
Mixtuur

,
zoo even vermeld, gebruiken: terwyl ik,

zoo dezelve niet genoegzaam worden opgewekt
Over gaa tot N°. 5 , ofmyn zoogenaamd IVonderpotder.
Doch watlneef men naauwkeurig en oplettend pro-
cedeerde zal men, (mits niet te laat gevraagd wor-
dende , of de proev te laat in ’t werk Hellende)
doorgaans gelukkig flaagen [met de bevoorens ge-
zegde middelen.]

Een ander doodelyk toéval , en waarvan geene
derfoorten bevrydzyn, is het gevreesde inflaan, op
het onverwachtst

,
der pokjes

; dikwyls wanneer
ze in vollen laai aan ’t zweeren Haan: een toeval, dat
my niet zelden in grooten angst en verlegenheid ge-
bracht heeft; en waarvoor .de grootfle Practici ati

alle tyden
, met reden

, zyn bevreesd geweeH. Te-
gen het welke ik echter, door gelyken zegen, opeene
gewenschte wyze heb mogen flaagen; gelyk de aan-

gehaalde proeven in de gemelde Jaarboeken
,
uitwy-

zen. In dit zoo allerzorgélykst geval, geev ik ter-

ftond het bovengemelde IVonderpoeder

,

alsN0. 4 my
nietvoldoed; dochN®. 5 gaat vry zeker : hoedanig
in het geval van het kind van den Heer van der

Hoek , aldaar vermeld, geblee.ken is,, IJet is van
de volgende famenflelling

:

N°. 5. Bp. Siilphur. fixat. Atitim. gr. ii|.

Catnphorce gr. vj.

Regul. Antim. med. gr. ix.

Myrrhce eleft. gr. xviij.

Citmab. nativ. gr. XLviij.

Sacchar. alb. 5ij.

M. F. Pulv. de gemiddelde gifte, 20gr.
Men zie, voorts, omtrent dit middel,

de Aantekeningen [beneden]; in welke

deszelvs nuttigheid en gebruik duidelyk

genoeg voorkoomen.
Ein-
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Eindelyk, heb ik een middel moeten uitdenken

voor Kinderen, welke door de reuk en de fmaak van de

bovengemelde middelen afkeerig geworden ,
dezelve

niet gebruiken wilden; het welke op gelyke uuren

en met gelyke voorzorgen toegediend word: en als

dan gemakkelyk , zonder dat zy weeten een middel

te gebruiken, kan ingegeeven worden; evenaarende

ookvrynaaaan de voorige middelen Dit Kinderpot-

der
,
her welke, behalven dien van Suiker, byna gee-

nen fmaak heeft, word op de volgende wyze gemaakt:

:

N°. 6. ïf. Sulphur. fixat. Antimonii gr. vj.

Regul. Antim. medicinalis

Cinnab. Antim. ter fublim. aa 33 .

Sacchar. albiff'. 3 ij.

/ diu terendo F. Pulveres ,
N . VIII.,

alle drie uuren één, met water of dun-

ne chocokad, te gébruiken; of ten 7,

11, 4, 7 en 10 uuren [en één des

nachts] » .

Wanneer de Kinderen zeer zwak

zyn ,
neeme men Antim. diaphor. ablut.

Men zie over dit middel, verder,

ook de Acunektningen [beneden].

Zuigelingenmoetende behandelen, vind ik ver-

kieslyk, dat de Moeders ofVoedllers, voordeKin-

d eren de middelen gebruiken; welke als dan naar

de ondericheidene gevallen , toegediend worden;

doch het Kinderpoeder valt daar toe het gemak-

lykst én minstbezwaarende : wordende de middelen

op gelyke uuren doof hun gebruikt. Het inneè-

men der Voedllers, in de plaats der Kinderen, is

verre beter dan den zuigelingep zelve de middelen
te doen gebruiken; door dien de natuur deezer kin-

deren te zwak is, om pokziekteen tegengif tevens te

wederllaan; en men veeltyds moeite met. hun heeft in

het 3
C en 4

e tydperk, met het droogen, enafvallcn

der pokjes, en hetverplaatfen van deiitterllof; welke,

G 4 te
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te veel of te weinig gedbforbeerd; doorgaans die
Qnheilen veroorzaakt: daar het middel, vooraf ge?
dnimalifeerd zynde, zeer gefchikt voor deeze onder-
werpen is.. Het geene defchoonfle proev, en het
zonderlingfte. voorwerp van verwondering en verruk-
king opleverd, die men immer béfchouwen kan :

naardien men' aan het zog, niets hoegenaamd kan
befpeuren ; en nogtans liét vermogen van het mid-
del, aan den zuigeling zichtbaar medegedeeld word.

Ten befluité, voeg ik er by, dat men, na het
afvallen der pcfkpuistjes, om den anderen dag., een
zacht laxatif uit Manna

, CaJJia enz. voorlchryve:
wylik, onder de etlefwording, niet gewoon ben
zulks te doen; behalven in geval van nood, dooreen
Lavement ; om de Diarrhoea voortekoomen

,
die in

Kinderen wel eens plaats heeft (*J.
AAN-

(*) [ vind trien gemeld , in eenen btjev van den o.8n.

Nóvember 1784, ( dcezc middelen begeleidende, benevens de
opgaave van derzelver toediening) aan nu wylen den Heere
Med. DoUor A. Sïmoonj te Amfterdam.: ,, Eindelyk, is ’er

„ ééne treurige vertooning; en die dikwyls de beste poogingen

m te leur rteld: te weeten, als 'er van den eersten beginne sf,

„ zwarte vlekken aanweezig zya en de pokpuiftjes voorafgaan,

•t
— Beteren raad wette ik in deezen niet, daD dien van wel-

n ken men zich ia de Pelt bediend , en welke door Die-
„ merbroek omftandig befebreeven is : waarom ik Theriae.

n zoude geéven, en ir.yne handelwyze by (<2) [‘tvereenkontndt

„ met hl. 87-8} bier boven] bouden ; hébbende geleerd , dat de k-
n fufit van dePtdro del porco biqr niets uitricht.” — En verder

t

m 1° *t geval komende van tc kat by de zieken geroepen te wer-

„ den, en de elendigen moetende te huipe koomen , bediene ik

w my , zoo de borst bezet is, van bet Dtcoïïum P. Foresti,
„ Lib.l. Nitri , Spir. nitr. d. a 3j. Mcnn. Calabr. : den

„raad van Freokb en Loeb, in deezen , volgende ; cn

„ geeve , om de 3 of 4 uuren, het IFcnderposder. Is ’er groote

„ flaaperigheid , dan kat ik het Mixtuur [boven bl. £9) met den

„ Theriac. gebruiken
:

geleerd hebbende , da: deeze uit zwak-

„ heid gebooren word, en door verfterkende middelen geneezen

,0 moet worden.” Deezen ervaaren .Arts heeft met deeze mid-
. delen „
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AANTEKENINGEN.
Van alle de proeven welke ik

,
fèdert het Jaat

1772, niet Antimonialia enz., op de Kinderpokjes

gedaan heb , zyn ’er geene gunftiger gehaagd ,
dan

eenvoudig met den Regulus Antimonii medicinalis ,

met weinig of geené byvoegfels uit Kermes miner

.

en Catnpher : En , ’t en waarc ik het Kind waar-

van boven (I-; Afdeel. § LIV) gewaagd is, aan de

gangreena in het aangezicht verlooren had, zoude

ik ’er mogelyk nimmer van zyn afgegaan, x^lstoen

ben ik aan liet veranderen, en byvoegen van andere

middelen geraakt ;
welke de pokziekte wel zachte-

lyk beftuurden ,
doch geenszins het vermogen had-

den, om lamenvloeyende pokjes, in discreten te

veranderen. liet is voornaamelyk den Regulus ,

die dit doen moet; en wel, tusfehen de eruptie en
' ' 1 de

.
-

- i

delen , verfcheideh gewenschte proeven , en daar onder één in

een allerzorgclykst geval
,
gedaan : van welke men echter, ter

vermyding van min - noodtge uitvoerigheid, geene opzetlyke

melding heeft willen maaken. — Men vind door Zyn Wel-Ed.

,

nopens één dier proevelingen , onder ardereB
, gemeld: „ dat de

„ vtftcuUt in facit [onder de fuppuratii~\ alle zeer der en droog

„ waaren”; waarop, in anpwoord, gemeld werd: „ het dorre van

„ de vtficuln is niet altoos kwaad; maar wanoeer ze het cantfche

„ aangezicht bedekken , zelden van een goed voorteken. Ik

„ doe, in dit geval, een pap van haver-gort en fomwylen een

„ weinig VlierbloemcD daaronder, (doch, om deszelvs zwaarte,

„ Hechts dun befmeerd) tusfehen twee doeken, op het aar,ge-

it zicht leggen; terwyl ik voorts, naar het byrondere, de proev

,, voortzet”. —- En elders vind men gemeld; ’t gene men hier,
insgelyks als een toegift, volgen laat: „ deeze middelen doen

„ ook groote dienden io Morb. [tros. lynphaticis
, na een voor-

M afgaand zacht vomitif. Men flaa , op deeze artikels, de Con-
n [uitat. F. Horr manni na; en beproeve dan

, of deeze mid-
h delen zoo onvermogende zyn, als de groote Boerhaave,
m H u n D ïKT M a R k enz. gemeend hebben. Worden aiyoe Ja-

„ gen nog wat gerekt
, dan hoop ik te verneemen , wat zy in

» Pbtificis vermogen”.

GS
)
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,

de etterkoorts van het tweede Tydperk. Men moet
hier mede echter voorzichtig zyn in gangranofa^ in

welke men op denzelven niet vertrouwen kan ; zo als

de Heer de Man insgelyks befpeurd heeft: maar
dien als dan met gelyke deelen Myrrhe en Cimia-
ter vermengen ; of veelêer

, verminderen, en de
Cinnaber vermeerderen; gelyk in de allereerfte
proev met dit [dus fam ngeftelde] middel

,
geblee-

kenis, en, nader, allerzonderling!! in het Kind van
de Heer der Hoek , in ’t welke zich, van den
beginne af, de gangreena aan den hoek van ’t linker
oog en in verfcheidene puistjes, (die door de
bovengemelde middelen tot fuppuratie waaren ge-
bracht) vertoonde; terwyl zich daarenboven, een
groote zwarte blaas op de linker- wang gezet had,
welke door de poeders waarin de Cinnaber de over-
hand had , , mede aan ’t fuppureeren was ge-
bracht , doende tusfchen beiden het gevvoone mid-
del van Extr. Cort. Peruv. en Theriac. gebrui-
ken; toen de pokjes eensklaps, alle wit wer-
den , en op de handen met putjes zich vertoonden

:

doch welke men
, door het gebruik van het gemel-

de middel, in weinige minuuten zag opkleuren en
zich opheffen; en dus alles uit het grootst gevaar

in de aangenaamfte hoop op herftelling overgaan

:

het famenftel van dit wonderbaare middel is boven
\bl. 90] onder den haam van ’t Wonderpoeder mede-
gedeeld.

Dit zelve middel is ook van de meeste uitwer-

king geweest, in het geval waarin de etterkoorts

in eene febris he&ica fcheen overtegaan; en waarin

het bovengemeld Mixtuur uit Extr. Cort. Peruv
.

,

Theriaca, & Aq. arboris vitce niet voldoende was,

noch Diuretica & Laxantia door Freund en

Lobb , als de befte ter te onderbrenging deezer koorts

geoordeeld, ) ui t DecoQ. P. Forefti , Nitr . , Spir.nitr.

d. en Manna gegeeven, genoegzaam bevonden wer-

den wanneer men met het gebruik der poedertjes op-

hield
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hield: terwyl men telkens wezenlyke voórderingen

belpeurde, zoo ras die regelmaatig-. gebruikt wer-

den. — Dan, hetis opmerkelyk, dat dit famenftel

dat vermogen niet bezat, wanneer de Ctnnabaris

Antimonii ter Jublimata hier toe gebézigd werd.

Dit zelve bleek ook in het Kind van den Koetfier

van den Heer Lf Colonel van Oyen : welk Kind

geen zoet wilde gebruiken ,
waardoor ik my genood-

zaakt vond, het gewoone Kinderpoeder ,
’t welk

doorgaans met Suiker opgemaakt word, nu met

G. Arabicum ,
tot een fyn poeder gebracht, lamènte-

ftellen en te verzachten; ’t gene echter geen ge-

noegzaam vermogen had, om de pakjes behoórlyk

uittedryven, en tot volkomenheid te brengen : men
kon het kind deeze, hoepel fmaakeloose poeders

niet dan bezwaarlyk inkrygen; en depokjesbleeven

rood en vuurig, en wierdenmet putjes ingetrokken

:

waarop ik de zoogende Moeder voorfloeg, of zy,

voor het Kind, de middelen wilde inneemen; ’t ge-

ne zy yolvaardig aannam, en ( in den beginne om
de 3 uuren, vervolgens minder) de poeders ge-

bruikte: met dit gewenscht gevolg, dat de pokj es

regelmaatig opkwamen, alle vol etter werden, en
op den elfden dag hunne volkomene rypheid hadden
en vervolgens afvielen. By deeze, bleek hetzelve
van de Cinnab. Antim. ter fablim.. , welke hier ins-

gelyks meerder bezwaarde en minder afdeed
; ter-

wyl de nativa meerder verrichte : daar echter
, iri

proeven van het Kind van den Heer Donart en den
Heer Rerkelbach, zoo my voorbaat, Cinnabar. 4n-

tim., met gelyke deelen Myrrha en Regulus Anti-
monii medicinalis

, gebézigd zyn. — Voor het
overige, fchynd de Cinnaber dat vermogen niet te
hebben

,
t gene den Regulus Antimonii medicinalis

bezit, om het getal der pokpuistjes te verminderen

:

gelyk ik duidelyk befpeurde dat de Cinnaber
, met

bsulphur fixatum , niet bewerken kon inhetkrnd van
den Heer Mondt

, doch toen ’er den Regulus by-

kwam,
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j

es ;

kwam, zag ik regelmaatigen voortgang van de
Ziekte; welke 'op den gewoonen tyd,

1

zonder mer-
keiyke littekens, noch Febris Secundaria, gelukkig
afliep (*): door welk geval, de Kinderpoeders
zyn te voorfchyn gekomen. Hier uit blykt dus
wederom, dat men met Cinnaber niet te veel moet
willen doen: gélyk ook by het oudfle zoontje van
den Heer Cherix, de proev mislukte met Cinnaber
natiya

, die zevenmaal gefublimeerd en afgebrand
was; daar driemaal gefublimeerde Cinnaber Antima
mi met Regulus

, by het Kind van den Heer Mondt
voldeed; en ook in het Kind van den Heer Rerkeï-
bach

, (beide boven vermeld} eene gewenfchte wer-
king deed/
De reden waarom ik my doorgaans van zoo veel

Suiker bediene ,. is tweeledig: om de vis drasticadiïtï
Antiniomalia te corrigeeren

; en , om dat R h a z é s
zich met zoo veel vruchts van zyn Tchirbachia be-
diend heeft.

THEOREMATA PRACTICA.
L De Voorbehoedingin deeze ziekte is wezenlyk

en kan tot een hoogen trap gebragt worden , ’t zy
men de manier van T. Lobb volge, en die ver-
betere

; of dat men den weg van RoséN van
Rosenstein infla , en hetpurgativ» in de Pillen
vermindere

, in welke verandering men bevestigd
word door verfcheidene Proeven, en die van den
Heer van Woensel (f). H. In

C) [Nog vond men aangemerkt: „ de Cinnaber heeft in

•» zich weinig vermogen, om het jiantal puistjes te verminderen,

» maar is allervoortreflykst om het kwaadeer ui:- en de traagen

w op - te kiygen : ’c gene dus het tegeDgettelde is van den Rtgu-

„ lm, die vermindering in getal en merwordmg tewe^e brened

;

„ dier de Cinnaber de gisring vermeerderd of maatigd , en het

» gif naar buiten breogd/’J

C f) [Nnuv. E»pcr. faittt avec Ie Meraire dim la feti.c Vi-
rolt ; Gt,-iee,k. Eibl. II. Deel ^Sruk

,
en elders.]
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IT. In den aanval van de ziekte zelve, is’jhet

veiligft, het pokfmet door AnUmonialta niet te be-

dwingen: maar, in tegendeel, het zelve door zachte

Emeticam Diaphoretica
,
gepaard met zachte Lax-

antia lucht te geeven; van het hart of het centrum

des lichaams af , en naar de huid toe te dryven;

en de Aderlaating zoo fpaarzaam mogelyk in ’t werk
te dellen.

III. In famenvloeiende , doch geene gegangra
neerde pokjes, of die zich als waterblaasjes verwo-
nen , is de Regulus Antimonii medicinalis van eene
zekere bereiding

,
het meest vermogende om eene

aanmerkelyke vermindering in het aantal pokjes te

wege te brengen,- en dat in den tyd van de uitbot-

ting tot den overgang tot verettering , of in het
tweede Tydperk.
IV. De weg in deezen tyd gebaand zynde, zal men de

ziekte gemakkelyk, zonder etterkoorts zien eindigen,
in den omtrek van 13 dagen: te weeten, de eerde
beginfels van droogen den 92, dag in het aangezicht,
den 11“ dag geheel droog en den 13“ in het zel-
ve afvallende.

V. In gegangrceneerde pokjes is het altoos een
goed teken

, wanneer de pokjes rondom da
zwarte vlekken beginnen te etteren

, of de
randen van de pokjes zelve te zweeren : ’t gene in-
zonderheid door d o. Cinnaber bewerkt word

; hoewel
de Myrrhe en de Campher ook hun aandeel hier aan
hebben; en waar toe dz Regulus op zich zclven
onvermogende is.

„ YJ- .^
e£ zeIvde hèeft plaats omtrent de VeficubK

Ciyftallina en Siliquofce
, tot welke insgelyks de

evengenoemde middelen vereischt worden : met dit
ondcrlcheid, dat deeze meerder hoeveelheid van Re

-

gulus kunnen verdragen dan de gangranof*

:

hoe-
wel ze de Cinnaber ook noodig hebben , ter voort-
ftuwing van het fmet; doch in eene mindere veel-
heid dan de evengemelde.

VIL
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, enz.

VIL Uit allen dezen (IIJ-—VI.) blykt, zoo als

herhaalde Proeven dit buiten alle tegenlpraak gefield

hebben
,

dat de Regulus Antimonii medicinalis een

Werkzaam' vermogen heeft om het pokfmet te be-

flryden en te onder te brengen ; daarentegen de Cin-

naber om de verzwakte natuur -krachten op te wek-
ken , de gisting te vermeerderen en het pokfmet uit

te dryven, niet alleen geduurende het 2* en 3e,

maar zelv in het 4* Tydperk ; wanneer alle zwel-
ling geheel verdweenen en de zichtbaare gisting op-
gehouden heeft. .

VIII. In ’t gemeen echter, doemde Antimonialia

hun meefle vermogen geduurende de gisting, en
ininder na de zelve.

IX. Uit deze Behandeling en de bekende Proeven
hier mede gedaan, is het ten klaarflen gebleeken,

dat de PöKziekte door dezelve eene gantsch andere

gedaante bekoomt : als ónderwelke de gewoone toe-

vallen van ylhoofdigheid, bezetting in de keel en

pp de borfl zeer maatig zyn, ja zelfs niet te voor-

fchyn komen; en deeze ziekte zonder kwyling,

en Diarrhoea doorgaans afloopt: vooral, wanneer

ijlen, volgens § III. en IV, den tyd wel waargenoo-

inen heeft.

EINDE.

B Y-

!
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B Y L A G E A*

Van de Gisting, als den voorna»»'

men grondflag, van alle rechte,

en veilige behandeling der Kinder-

sokjes; ’t zy dezelve door de
Natuur

,

of dooi de Inenting aan-

gebracht worden.

I
k beken dat ik

, ja, in navolging van verre de meea-

ten, de Kinder? iekte
,

in myne Proeve over de Voorbe*

hoeding derzelve , (bladz- 9, vergeleeken met bladz. 17,

19 — 24.) als, eene trifis heb aangemerkt: als toen niec

in ’t begrip zynde , dat de Hoofd-rol welke in deeze
ziekte, inzonderheid, gefpeeld word, baaren voornaa-
toen grondflag in de Gisting hebbe (a)

, welk denkbeeld

van

(<0 Men zie het doorwrocht Trafltaatje van wylen den Heer
j. p. b hink m ah, «Betrage $u ciner neuen theorie
fcer ©atirongen; duméldoritf, cuvr unb lkip-
zicm. 1774. O^erwaardig, in eene gemeenziamer Taaie ver-
kieed te worden. [Men beeft van dit Werkje, benevens van
de. Heeren Bhinkman’s 23wf tf6tr tte OBarfUtva M
Q)ccfcn-$ttcré bep Der Snocutation / C ’t gene tot een Suppl».
tntni ut VcrvoJg van bet eerstgenoemde ilrekt,) onder desSchryvers
Papieren , eene Hoilandfche VertaaUng aangetroffen; wel door
eene onbekende hand gefchreeven

, doch blykhaar onder deizcJva
opzicht vervaardigd. Men zal dezelve, nader, met deoeufprong-
y en vergtlyken

, ( ’t gene andere bezigheden tot dus verre nietebben wegolaatea) en ais dia aas het Pabiycq uacdedcden.J

v
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Van de fyden van Rhazes af (£), min of meer
, heeft

ftand gegreepen ; en door my in eene Noot ( bl. 20. a )

was aangehaald. Hoewel Boerhaave de moge-

lykheid om zodanige crijis voor re koomen, duidelyk had

verklaard; en door my insgelyks (bl. 17.) was aange-

voerd geworden. Dan
,
vermits de dngelykfcbe on-

dervinding bevestigd heefc ,
dat de uitvoering hiervan,

door de gevvoone wyze van refolutie en afleiding
,

niet

.akoos mogelyk zy ;
was ’ef eenen anderen weg noodig,

om dit ontvangen gift in zyn verband te ontwikkelen
,

te

bedryden
,

te onder te brengen, en alzo deszelvs kracht

te verminderen, en een fpoedigeren afloop der ziekte te

bezorgen
;
waar van ik- ook reeds eenigeflaauwe trekken

gezien en ( bf. 17.) aangetekend hadde.

Om dan dit gewigtig Stuk, waar van zoveel inde

kennis der Kindei;pokjes, en in derzelver beduur afhangt,

in deszelvs Aart en Natuur onderfcheidener in te zien,

zal het niet pndienltig zyn dit wat hooger op te haaien.

I. De groöte Boerhaave, de' Gisting, welke in

het Plahten-ryk gefchiedt
,

in Dierlyke lichaamen niet

kunnende begrypen te beftaah ,, (en dus in het gevoelen

van van Hrlmont niet kunnende, inftemmen, die

dezelve ten duidelyk den , in de minde. ectèrwording
, meen-

de te ontdekken, en met anderen, had omhelsd (e);)

verwierp die geheel en al, en wilde dezelve, als in den

Mensch re gefchieden, geenszins gedoogen (</). — Naar

zyne Verklaaring, beftond de Gisting; in eene motus

tntefiimts (inwendige beweregmg), welke eene byzondere

eigenfehap van het Planten ryk was; of fchoon hy toe-

ftond dat de verrotting van Dierlyke Vochten ook wel

in

(t) Corifer. RHAZèi titnit Halleko, p. aio, 26’,

«f83 . cum PREI ND ihft t. Medio. p. 525 . edir.Z,on</. 1733- cum

j C. WeR is £ R. > Dif. caufum cur bomincsfemel tantun variolit

veris corri; i'intur adum trans Refp, A. J. Orlovio. Ctm-

ncrit de ret. ia fiietit. nat. & mtd. gefl. Vol. X. p. 3^3 » 3^4 -

( c y Variis in lecis.

Qd") Element. CbtmU , Tom 11. p. 166, 167, 168 & feqq.



In ecne tnotus ivtejlinus beftond, doch welke geenen

zuuren, of branduaaren geest, maar iets van den Pbos'

pborus voortbragt, en alzo van alle gistingen onderfchei-

den was; kunnende hy, volgens zyne gemaakte bepaa-

lingen, geene ghtingen aan de Dierlyke Lichaamen, (en

du» ook niet in den Zieken ftaat) toeltaan: welke hy ge-

loovde alléén rot de Plantgewasfen te behooren.

II. Hy had ze nochransjn de Spysverteering(^rge.rD0)

erkend ( ie). En men heeft reden um te denken ,
dat, in

dien dit fchitterend Licht aan Lcidens trans nogfcheen ,
de

groote Ma^1

, r a zoö veele Ontdekkingen op dit ftuk ge-

daan, en door Je duidfelyke Proeven
,
by Je Inenting zoo

zichtbaar, totdeomhe'zing van die Leeiilulc, genoopt zou
zyn geworden: daar hy zélve toeüemd , dac de Lucht
zich gelyktydig met hei fpeekfel vermengd

,
en zich invoeg’d

in her lymige der fpyz.m
,

fpeeklel, Oym van de tong,
hrt verhemelte enz, ( f) en dat ’er een beginfel van gis-

ting voottgebrachr wcrue(gj) : « ’tgene, zegd de la
,, Me xt.< i e

,
betekend

,
dar het wel waar is , cat de gisting,

,, ja, de eerfte werking van de fpysverteering zy ; maar

,, dat ze, naauwlyks verwekt ofin beweegihggebragtzyn*

,, de, terftond
,
(en, om zoo tefpreeken, by haareerfte

,, begin,) bepaald of fïil gehouden word; uit hoofde van
„ den gedüufigen nieuwen aanvoé'r van vochten , die ge-

„ iladig Worden afgefcheiden en zich met de fpyzen koo-
,, men ie vermengen, doch voornaamelyk van wegede Gul,

,, die. bén groote Vyaiidin van alle gistingen is,(b); gelyk

„ van HtLMONT gedrongen geweest I's
,
eeiie gisting te

„ erkennen in de Cbjl
, geheel verfchillende van die, weilee

„in

f * ) ïnk!lut ‘ Mzdic. § LX VII. fcum Commtnt. Halles.!*:
De la Mettiie, ia bunc locum.

j]

(ƒ) Ibidem, $ LXIX.

(O Ikiitm,
§ LXXVIII.

( h) [ Waar mede de Heer Brinkman, lib. cit . , insaelyks
iattcmd. ]
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„ in de voedfels plaats heeft” (j). — En, offchoon
Boe Rn a ave (lelde, dat ’er zonder Lucht geene Gisting

gefchiedde,(lemd hy nochransmetdemeesten,(uitgenoomen
Haller ) volgens Hales toe, dat ’er Lucht in het Lichaam
kootne (/<-; : waarop de la Mettrie ter verklaaringe zegd:

„ daar nu de twee foortcn van Lucht, de uitwendige
,
en de

„ inwendige, overvloedig gevonden worden in het fpeek-

,, fel en de voedfels , welke zich met hetzelve vermengen,
,, wie kan verhinderen dat ze gistend Het is waar

,
dat

„ de inwendige Lucht hier zonder veerkracht
,
en hyge-

„ volg zonder werking zy ( ’t welk echter geen wettig
gevolg is, gelyk beneden nader blyken zal;) „want ’er

3, bevinden zich in het lichaam geene van die oorzaaken

,

„ die wy verklaard hebben, door welke de'verbor-

„ gen lucht haare werking kan wedeikrygen” (/). (hoe-
wel in den zieken -flaat het tegendeel word waargenco-
men) ,, De Heer BoErhaave kan niet ontkennen

,

„ dat ’er in de Longen eenige van deeze famengeftelde

„ vloeiftoffe koome; welke men Lucht noemt; maar hy
„ Hemd niet toe, dat deeze deeltjes die zich met het bloed

„ vermengen, veerkrachtig zouden zyn

;

en deeze haare

„ kracht in het bloed kunnen behouden: of, ’t gene op

„ het zelvde neêrkoomt
,
hy kan niet toeftaan

,
dat ’er in het

„ bloed, eigenlyk gezegde Lucht koome”(w). Hetgenehy
alleen ontkenthad: naamelyk, dar, oflchoon de lucht [door
de Long} in het bloed kwame, zy in het zelve van veer-

kracht beroovd wis. Macbride ftemd dit toe,

maar zégt : dat ze vlug is («) : mogelyk u:t hoofde van

de

CO Aflitut. de bdldeeine ie Mr. H. Boerhaave; avee uh
Ccmmentaire par M. de la Mettrie. Tom. I. p. 372.

(*) Aphorifm. § LXXIX.

(O De la Mettrie. Livre citi , Tom. I. p. 250.

(m ) Ibidem.

(n) Lib. citat. p. 30, waarin de geleerde Lüpficbers mede
inltemmen. Comment. dereb. &c. Vol. XIV. p. 337. bcwyzendo
echter

, dat zy uoor gisting weder van worde. Aid. p. 338.



BYLAGEN. 103

de warmte des lichaams; en dus genoegfaamin ftaat, om
die veranderingen te ondergaan, welke de Natuur ons, in

tedere by/.ondete afwyking van den gezonden ftaar, met

opzicht rot de Schei vochten (humores inqu'ilïni digcfltvi)

allerduidelykst aanwvst. —— Vooral wanneer men acht

geevtopde GW, in den zieken-llaat voor zoo veele veran-

deringen vatbaar; cn welke wy boven als de Vyandin der

Gistingen zagen voorgeileld. — Want, let men op die

eerfte en eenvoudige ontaarting
, of afwyking van derzel-

ver natuurlyken ftaat, welke men by de walgingen, bit-

tere en vetachtige oprispingen en daadelyk overgeeven

gewaarword; en die men alleen aan byzondere fpyzen,

door de hitte des Lichaams ontaart en fcherp geworden

,

wil toefchryven (0); zal men bezwaarlyk de Gal, in

haar onvermogen befchouwd, om deze werking naar bo-

ven tegen te gaan, kunnen uitfluiten. — Waarom men
wel degelyk te onderfcheiden hcbbe, in den gezonden en
zieken -Haat des Lichaams; en welke ongefteldheden

,

uit ontaarting , of veranderingen, gelyk in verre de meeste

foorten van vergiften, en zoo ook in de Pokfmet, plaats

hebben, gebuoren worden. Blykt dieniet ten aller*

duidelykfte, ten. — ^ ,,

II 1
D

. In de benaamingenzelve, welke men aan verfchei.

dene detzer verlchynfelcn gegeeven hebbe ? — Zyn de.

Lacanitmi van Hippocrates, 1^/g.o-y.oe
, c^ycto-fxoJis

9

70 ofytr, in deezen buiten betekenis? Worden dezelve

benevens de Meteorismus
,

niet duidelyk verklaard door
dc woorden uitzetten

,
zwellen

, oj>g:even; (gelyk het
Franfche levér

,
’t welk levain

,
by ons gis t , voortbrengt, ) en

waar van de voornaame oorzaaken in de Maag en in de
Gal huisvesten V gelykerwys Wede liüs dit dérwyze ver-
klaard en tot verfcheidene Ziekten overgebragt heeft (/>);

en

CODI LA Mïtt'rii, Livre citi, p. 339, ,

CP) Pbarmacopma dcromatica
, Lib. I. Cap. II. NM. fes?.

P- 87 dcc.

H 2
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cn de beroemde Stahl, die de Gisting zoo naauwkeu-
rig heeft befchreeven (

q

) ,
eene foort van gisting töé-

ftaan moest, om de oorzaak der Galkoortfen ;e vetklaa-

ren.— Overtuigd cns de zuure reuk van den Spiritus rector

^

welke men fn zoo veele ziekten aantreft , niet
, cat de

vochten met zuure deeltjes als dan vervuld zyn? — Daar
men weder eene andere reuk by de veretrering van
wonden en zweeren, ( vooral ook in de Kinderpokjes,)

eene andere in de verrotting, gewaar word; en dat wel
van elkanderen onderfcheiden

,
in de byzondere foorten

,

die dezelve voortbrengen. — Heeft niet Wylen de beroem-
de Hoog-Leeraar Gaubius, die het Stel fel der Ziekte-

kunde zo meefterlyk verbeterd heeft, in zyne veiklaarin»

gen over dit Leerfluk
,
(zoo al daar innietduidelyk, fchoon

hy ’er gantsch niet afkeerig van was ; maar byzonaer in zyne

gemeenzaame gefprekken
, ) wel degelyk eene gisting in

de Pokziekte erkend ( f ) ; die verkiaarende uit de gisting

der vloeiftoffen in het Plantenryk
;

als waar in de gisting

eenmaal geëindigd zynde
,
niet meer konde opgewekt wor-

den; en daar uit de reden afleidende, waarom de Pokflof

eenmaal wel gevat hebbende, zoo zelden ten tweedenmaale

treffe, en den menfeh aandoe (r): ten minflen, onder-

fcheiden genoeg Ieeraarende, dac ’er zich eene byzondere

verandering in de vochten, naamelyk, eete andere by de

Etterwovdiug
,

en eene andere in het corrofive van de

KankerftofFe
,

opdeed ; welke dezelve aan eene motus

intefiimis verfchuldigd was; daar toe de vergelyking van

de Vegetabilifche gisting weder bybrengende (r); en

welke, met die veranderingen die in de dierlyke Lichaa-

/ men plaats hebben
,
weinig van de Animalifatie

,
(van welke

be-

( f ) De Fibrib. biliof. &c. in ColleS. Difertat. Halleri,
Vol. V. p. 165. S XXX.

(f ) C Men z;e hier omtrent de Byhge C, in den Briev van

den 7 Juny 1774.]

( r )' Vcrgcieektn met I. C.Werh er. , boven (J) aangehiald.

(O dnjlitut. Patbolog. Mtdicirml. ad § 313 , 407.
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beneden nader) verfchild. — De la Mettrie (temde,

gelyk boven reeds is aangeweezen ,
volgens het onderwys

‘van den Heer Boerhaave, toe , dac de gisting

en de verrotting ,
hierin met elkanderen. over een

koomen ,
dat ze motus intejlini des iichaams zyn ;

welks

famenweevfel zy verbreeken, en niet alleen zouten ,
maar

ook eene veerkrachtige Lucht vóórtbrengen (/).— Wes'

hr.Iven het vërfchil, van naby befchouwd, zo groot niet

zyn zal, als hetzichin den eerden opllag vertoonde: en ,

wel bezien zynde
,
minder in eene daadelyke wezenlykheid

,

dan welineenen woorden/fryd

,

’tgene de vegetabilia alleen

toekoomt, of door de werking van het vuur word voort*

gebragt, beiiaat. ; En waaraan de laatere ondekkin-

gen van de Heeren P,ungle, Macbiude, Blink-
M a n en anderen (

u

) geen gering licht hebben byge-

zet ; xerwyl het te hoopen is, dat de opgegeevene Prys-

vraage, in 1785- door de Academie van Berlin voorgeileld,

dit Stuk eenmaal van alle nevelen ontdoe. Vergelykc

men nu, ten —
1V n

. Die Leerftuk by de hehandelingderJCinderpokjes
,

zoo, die door Inenting worden medegedeeld, als die

door den gewonnen weg worden aangebragt, (met ter zyöe

(lellen van alle vooringenomenheid, en een bedaard oor-

deel,) zoo zal alles uir derzclveronderfcheidene behandeling

ten duidelykften b’yken. — Immers, indien men de Wec-
ren der Gisting in aanmerking neeme; welke hoefdzaakelyk

op deze drie nederkomen : naamelyk, de vereeniging van de
gisrende vermogens ondeiling, of met die lichaamen ,

welke vatbaar voor gisting zyn; — het houden van dc-

zelven in eene diepe rust; en, het vermeerderen van
de warmte rot op eenen zekeren trap.

Dit, in de eerplaats, op de Inenting toegepast zyn de

,

zal de waarheid van het boven gezegde al ras blyken : re

weeten
,
dat men hier (iilzwygende voldoet

,
in her gene men

Goor

CO Livrt cilé, p. 335.

(«) Commintcr. 4e rsbu: Cfc. Vol. XXVII. p. 678 {t /< ff .

H 3
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door Specfique middelen daadelylc betracht. Wyl —

—

( i ) door eene mindere veelheid van de Pokftof, en
op afgelegener deelen des Lichaams als de longen zyn,

mede te deelen, eene kennejyk-raaatigere gisting, of op-

zieding, in het bloed, of deszei vs wei, befpeurd word ;

——— (a) in plaats van de lichaamen in eene diepe

rust te houden
,

zy integendeel tot eene geduurige
beweeging worden aangezet; (3) in plaats van
de warmte tot eenen zekeren trap te vermeerderen,
men door het weeren van alle gisting*verwekkende fpyzen

en dranken, en ruim gebruik van de vrye en ververschte

lucht, die alleszins tracht te maatigen,

In de tweede plaats. In eene omgekeerde rede, ziet

men het tegendeel
,

in de behandeling der natuurlyke

Kinderpakjes, in welke eene broeiende behandeling en

de gisting vermeerderende Geneesmiddelen plaats hebben.

Als door welke de Pokfmet den ruimen teugel verkrygen-

de, deszei vs geweld in eene onbepaalde maate uitzet, en

alle de gevolgen, van eene onbeperkte Gisting gewisfelyk

na zich fleepen moet: de dagelykfche bevinding hiervan,

allerwege, onwraakbaar e getuigenïsfen geevende.

In de derde plaats. Allerduidelykst, ziet men het nut

van het beweezen Leerftuk, in de behandeling door

Specifica ,
overeenkoomüig de Wetten der Gisting, en in

evenredigheid van de beproevde uitkómst in de Inenting.

Als die de gisting beteugelen, daar die te fterk is; en

opbeuren, wanneer zy te zwak is; en dus, het vergif

bedwingende, de koorts maatigende, de krachten opwek-

kende, en , door het te onderbrengen, beliuuren, en

maatigen van het vermogen der Pokfmet, haare wer-

king beteugelende, eenen Ipoediger afloop der ziekte en

vermindering van haare gewoone toevallen bezorgen

Al het welke ,
ten —

•

V n
. by elkander genoomen

,
ons genoegzaam overtuigen

moet, dat de kennis der Gistingen, alleen ons in flaat

kjtfi (lellen
,
om waare begrippen omtrent de behandelin,

dW Kinderziekte
,
in wat opzicht ook genoomen

,
te vor

UI men

,

)
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men; en ons op den zekeren weg eener veilige beftuu-

ring van dezelve , en tot de behandeling door eigen-

lyk gezegde Specifica ,
die de Pokfmet bedwingen, en de

daar uit voorrgebragte Gistingen maatigen, te doengeraa-

ken. -- Want in de gantfche uitgebreidheid der Natuur-

wetten, zyn ’er immers tot heden maar twee wegen van

Voorrplaming bekend: de Generatie ,
door voortteeling

;

en de AJJmiialie , door mededeeling van het zelvde ver-

mogen aan een ander. — Daar nu, zelvdoor hetZonne-

Mieroscoop, geene levendige Schepfeltjes inde Pokfmeï

hebben kunnen ontdekt worden ,
£wat anderen hier om*

u ent ook hebben voortgebragt ,) en de meefteVerfchynfelen

met de Wetten der Gisting infteramen ,
blyvt ’er niets an-

ders voor ons over, dan die in gehoorzaamheid te omhel-

zen; en, even ééns als in alle Natuurwetten, hoewel het

quomodo niet altoos blykt, ons aan de zelve te on-

derwerpen. Echter met deeze voorbehouding ,
dat de

Pokziekte befha in eene Ajjimil :tie ,
tot haare eigene be*

gitifelen bepaald: en dat men, om verwarring te ontgaan,

dezelve niet verder uirftrekke, als de Verfchyrifelen daar

van cpgeeven-

Om alle duisterheid te vermyden
,
kan men -- -

i. Zich bedienen van het woord Animalifatie; ’c

vveik de Franfchen op «fit Stuk vernuftig hebben uitgedagt

( v ) : en uitdrukkende ,
eene gisting in bezielde Lichaamen,

door haar eigen gist voortgebracht.

i. Toeftemmen, dat dezelve zich door het gantfche

Lichaam veripreidde (tv)
,
en zonderling de wei van het

bloed, als dc gcwoonlyke baarmoeder van alle Ktter-

wordingen en gewoone ontaartingen aandoe; waar van

Pri nglk gantfchmet afkeerig was (x),

3 - Er'

O) [Brinkman, LH. cit. p. u
( w) f Ibidem , p. 32. ]

(r) [^aiNGLE, Traite! fur les fubflances ftptiejnt; 6’

anti-ftpiiquts , Lxper. XXXVI, p. 246 & feq. Edit. de Parii,

bt.cï« t g. a. iioir»»»», Ocwnowifcl)

-

H 4
'

?(!)-
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3' Erkennen, dat deze dnimalifatie haare trappen, of
onderfcheidene 7 ydperken hebbe (v), vsn begin, Haat,
voortgang

, vermindering en oyergang in eenc ganrfche op -

houding of vernierigiHg van het geheel door hei koudvuur
(gangranay,; of, door verkeerd beduur, in verrotting Cz)
waar uir, ten— 6V J

4. Onbegrypelyke nuttigheden in de Geneeskunde voort-
vlocyen: zoo

, om die onderfcheidene trappen te beftuu-
rcn; als, om een zeker miadel ten cïien einde uit te vinden*

Te,nu.> &n. Voj.XiV, r- ^6 & M a c B R I D I, Ejfayr
of Aitmcntary SieuSures. Efs. 1 , London 1764. Ctmmtnt Cit.
Lol. ctt. ook h du ten alIerduHejykfte betoogd door B RIN k-
man, iozyn meergenoemd Traftaarjr.]

Cy') [Brinkman, Ui. cit . p.
66.J

(*) [Uii . p. 91.]

a Y-
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Missive van wylen den Heere

A. van Royen, Hoogleeraar in

de Geneeskunde. &c. &c.
,
aan ’s Lands

Hooge Schoole te Leyden; ten ant-

woord op de toezending, van een Exem-
plaar van de Proeve over de Voorbehoeding

der Kinderpokjes.

Wel Edele zeer Ervaaren Heer !

Eindelyk heb ik my, door den lastigen post van het

Reftoraat gedtiurig geoccupeerr, by het invallen van
deeze Kers- Vacantie

,
kunnen verledigen en niogen

verlustigen in de befchouwinge van Uw lid. pryswaardi-
gen arbeid; Twee volle avonden heb ik met veel atten-
tie en met niet minder yermaak en genoegen daar toe be-

Reedt, en twyffel ook geenfins, of dit onderwerp ver-
dient wel deenelyk met Uw Ed, uit dat oogpunt befchouwt,
en met aanhoudenden yver duor daar roe bekwaame Ge-
neesheeren verder gepousRerd, en, wyl ’rniet onmogelyk
voorkomt, vobooyd te worden : nadien men als dan de
Inenting, ( welke

, ten zy de Perfoonen to* Jaaren van
onderfcheid gekoomen dezelve uit eigebeweeging gelieven
re ondergaan, gemoedszwaa igheden ontmoet, welke tot
hier toe onoplosbaar zyn) niet zoude noodig hebben.
Daoke daarcm voor dit aangenaam pnsfent, en wen*

fchende dat deeze en alle Uw Ed. verdere poogingen ten
nutte van het algemeen welzyn aangewendt, mogen ge-
zeegent zyn, hebbe de eer met de meeile hoogachting
te zyn. *?•

Wel Edele zeer Ervaaren Heer!

U IHcl Ed. Ootmoedige Eienasr

(was getekend) A. VAN ROYEN
Liyden,

den 24D .-eeraber

1770. s Bvlagi
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Geneeskundige Waarneeming wegens de

Behandeling van famenvlpeyende Kinder-

pokjes ; in het begin volgens het voorftd

van den Heer Dr. Rouppe (a), en

vervolgens naar dat van den Baron D i m s-

dale: met gevolg van eene vooripoe-

dige herflelling.

Longum iter tfl per Prxcepta
,
breve (f efficax per Exempla.

Seneca.

D en iiflen December 1768, werd ik des avond? om
9 uuren gevraagd, by Juffr. N. N., by welke een

Meisje aan haar vermaagdfehapr, dien dag van Rotterdam
gekomen was; alwaar zy eenige dagen in een huisgezin

verkeerd had, waarvan twee Kinderen aan de Kinder-

pakjes ziek lagen. Het Meisje, dat weinig tycis te voo-

ren, door zekere omftandigheden
,
zwaare fchrikken on-

dergaan had, was federt dezelve, relkens 33n ongeregelde

beweegingen in het Zenuw* geilel, op de min ‘te aandoening

,

onderhevig; waar door het Lichaam zich in eene ge-

duuige onbedaardheid bevond, en waardoor noodzuake-

]yk
,

alle bykomende ongefteldheden vermeerderen en

verzwaaren moesten. Zy had den gantfehendag geklaagd

overonlyddyke pynin het hoofd, rug en lendenen, en over

ondiaaglyke benaauwdheden voor het hart, welke om-
trent den avond hoog gaande werden; zoo datzy, by tyden ,

luidskeels fchreeuwde, ysfelyk gilde, en als getrokken

werd; en waar door zy van haare legerftede
,
zynde een Rust-

bank

(a) Deeze Geneeswyze is te vinden , in eenen Britv aan nu wylen

den Hooggel. Heere Gaubius gelchreven; en te vinden in de

Geneuk. Bibl. van den Hooggcl. littrc E. Sandifort,
IV D. p. 389.

/
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bank herhaalde maaien opfprong: alle welke toevallen,

my nier dan kwaad vermoeden inboezemden ;
enzwaare,

gevaailyke Kinderpokjes deeden re geraoet zien. Dós-

tyds noch niet overreed zynde, van de beftaanbaarheid om

de behandelirg der Inenting, met hoope van goeden uit'

komst, in de Natuurlyke Hokjes over te brengen, noch

zeker, dat deeze handelwyze door andere Geneesheeren

in gebruik waare gebragt, — fcheen het my te gevaar-

lyk, regen den algemeenen Stroom van denken en be-

oefenen aan , my het eerst te waagen
,
in het beproeven

van een zaak
,

die als nog probiematicq fcheen. Weshal-

ven ik befloot, myne Lyderes op de bekwaamde wyze,

voor het tegenwoordige, te gemoet te komen; intusfchen

myne gedachten nader willende regelen ; ik begon dan de

gcneezing op de volgende wyze.

De Pols die zeer ongeftadig, dan opgeheeven, dan

neêrgedrukt was, verzeld van groote magtcloosheid en

benaauwdheid
,
gav genoegzaam te kennen, dateene aderla-

ting van groote nuttigheid zyn konde; ter vermindering

van de benaauwdheid, en gemakkelyker bloeds-omloop

door de longen: ik beval dezelve dés: na de aderla-

ting , op welke eenige flaauwte volgde
,
werd alles

wel wat verminderd, doch niet geheel weg genoomen.

Vervolgens deed ik twee Spaanfche - vliegen aan de

fcheenen, benevens Zuurdeeg aan de Voetzoolen aan-

leggen; tervvyl ik den volgenden drank voorfchreev

:

M. S. Alle uur een Theekopje vol in te neemen.

De Nacht werd zeer onrustig, en met geduurige ver-

rooning der bovengemelde toevallen
, ( gepaard met een

ysfelyk gefchreeuw, fbmtyds met trekkingen en fchielyk op -

vliegen uit het bed
, j) doorgebragt : tegen denmorgenftond

Nitri clepuraü 3j.

Caphur<£ gr. vj.

Syr. e limonibus |j.

be-
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bdfpeufde men echter eenige vermindering derzelven:
geiyk ik, den 24Jien, wanneer ik des morgens by haar

kwam* de pols wat bedaarder vonn
;
terwyl de pynen

Ifl het hoofd en de lendenen als nug, (fchoon minder hewg)
bfeeven aanhouden. Alles ray

, als boven ,
eene zwaars

Kinderziekte blyvende voorfpellen trachtte ik, z<>o veel

Ifiögelyk , derzelver geweld in de beginfelen i egen te gaan :

Üd vermits my ( in het J aar 1763 ) de heilzaame vruchten
v*n Buikzuiverende middelen, in eenezwaare, algemeen-
dóorgaattde Kinderziekte

, in veelen van Wormen verzeld
,

(by weltcen de benaauwdheden aan het hart, de zwaar-
fte toevallen der genen die van dezelve bevryd waren

,

overtroffen.) gebleeken waaren
, in welke ik dezelve, inde

indeste gevallen
, met goed 'gevolg gebézigd hadj fchreev'

Ik het volgende Buikzuiverende middel voor:

Bo. Rhei ËleSii 3j.

Merc. dulc. gr. v,

Capburx gr. iij.

Con/erv. Ros. rub. q. f.

Ut Fiat Bolus. '

De Catnpber werd by den Mercur. aiile. gevoegd

,

om de kracht vandenzelven, zoo veel mogeJyk, te bedwin-

gen
j
vermits ik federt lange van oordeel geweest ben,

dat in alle Koortfige geftellen dit middel zeer omzichtig

behoord te worden gebruikt, en het zelve door het tegen-

giftige van de Catnpber, hier in zeer kan beteugeld werden.

Niettegenftaande myne voorzorge, namen de benaauwd-

heden na den middag zoodanig toe
,
dat de Lyderes

,
tegen

den avond, aan de genen die haar oppasten , in groot

gevaar fcheen ; gelyk ik
, haar toen op nieuw bczoe-

këndë, de benaauwheden zwaar en hoog -gaande bevond:

geene ontlasting gehad hebbende, beval ik, ten fpocdig*

iia
,
eene geraeene, laxeerei de Cly/ieer toe te dienen ; dan

,

door dezelve geene genoegzaaine ontlasting bekoomende,

terwyl de benaauwdheden even zeer bleevcn woeden

,

deed ik de volgende vervaardigen:

ly,. Decocl.
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Bo, Decott. Emoll & Cdrmin.pro Clyster,

Nitri dtpurati 5ij.

Mell. comm. 3
ij.

M. F. Clystna.

Inrusfchen, van het ondergaande drankje, allehalvuuï

een lepel doende gebruiken;

.

'

'

, t
Ep. Spir. Minderen ^ij.

Liq. anocl min. Hoffm. dejlill. 3j.

Aq. Ji. flor. Scunbuct fiv.

M.

Door eenige ontlastingen, en het geftadig gebruik van

dit middel, fcheenen de genoemde toevallen, allengsken*

rot bedaaren te komen
:
gelyk ik, des avonds om 10 uuren

haar weder bezoekende, duidelyk vernam; wanneer ik de

pols re ielyk bedaard vond. Be volgende nacht werd ook

geruster dan de voorige doorgebragt Waarom ik, de#

morgens
,
(intusfchen door de waarneemingen van den Heer

Rouppe (ib) in myne handelwyze gefteikc,} andermaal

een Mercuriaal purgeermiddel met Campber gav
,
beftaan»

de uit

;

Merc. daleis
, #

Caphurce a gr. iij. f „

Rad. Gialappiz pulv. gr. viij.
\

Syr. Althéa q. f.

Ut Fiat Bolus. ’

De benaauwdheden wederom , bevoorèns dit middel

zyne werking verricht had
,

vermeerderende
,

werden
vervolgens ,

na eenige ontlastingen , *eer verminderd,

De drank was, overvloedig gersten- water, gekookt»

kaarnemclk en flappe thee; terwyl de vrye lucht, door het

open-

C b’) LH. cit. p. 4^5.
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openzetten van de deur, telkens bezorgd, en de Lydercs
door dekking niet bezwaard werd : des avonds werd
een once Syr. e Meconio gegeeven. Deeze nacht v/as

tamelyk gerust: tegen den morgenftond
,

openbaarden

zich de Pokjes in een groote menigte
, zelv in den neus,

mond en keel ;
en maakten de doorzwelging zeer moeilyk.

De Koorts was wel minder, maar eene aanhoudende
walging nam hand over hand toe, en wérd door her-

haalde braakingen gevolgd; die den gantfchen dag hevig

waaren. Dés ik genoodzaakt werd , dezelve door eenig

bekwaam middel tegen te gaan; waar toe ik, het bekende

middei van Riverius, voorfchreev:

IV- Sal, Abfynthii %P>.

Succ, limonum 3vj.

M. atq. in actu ejfervefcentice exbibend.

Waardoor, de gemelde bovenwaardfche moeilyke ontlas-

ting weggenomen zynde , de uitbotting naar wensch
voorrging. De drank door den Baron Dimsdale CO,
onder de uitbotting, aangepreezen

,
beftaande uit;

Ro. Decocl. Hordei |xxx.

Crcm . Tart. Jij.

Mann. Calabrin. 5 ij.

M.

werd vervolgens aanbevoolen te gebruiken
;

en tevens

de voorige Clyfïeer des avonds herhaald. Den liften,

was er weinig Koorts; de Pols zeer bedaard; de Uitfbg

vertoonde zich , van tyd tot tyd
,
allengskens meerder

,
en

werd met evenredige zwelling, naarmaate van de veelheid

der Puistjes, (die menigvuldig waren) gevolgd; de be.

naauwdheid in de Keel begon, naar evenredigheid der

Ziekte, toeteneemen; en alles zich tot eene ligte Salivatk

te

.. • .
0

'

' «'7 . 0
C c) Verhandeling van, de tegenwoordige manier van Inëntin

der Kindcrpokjes. ’s Hace 1768 , pag. 53.
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te fchikken. Het Meisje had, by verkiezing, groo-

ten trek nair Kaarnemelk, waarin' Pruimen gekookt

waren : ik liet haar toe dit te gebruiken ; om door deeze

Voedfels, met de Geneesmiddelen geholpen, te beter myn

oogmerk te bereiken
,
én eene maatige ontlasting te blyven

behouden
:
gelyk zy , deezen dag eenigemaalen Stoelgang

gehad hebbende, des avonds wederom één once van

den Syr. e Meconio gebruikte. De nacht was echter, in

weet wil van deeze voorzorge, wegens de benaauwdheid

in de Keel^ welke van tyd tot tyd toenam, niet rus-

tig; maar alles verergerde integendeel zoodanig, dat men
zich genoodzaakt achtte, des nachts myne hulp te ver»

zoeken. De Lyderes werd uit het bed genoomen, de

Voetbaden herhaald, de Zuurdeeg ververscht, en op nieuw
de voorige Clyjieer in ’r werk gefield; terwyl den vol-

genden gorgeldrank werd voorgefchreeven

:

Capbura gr. x.

cum tmygd. dulc. ecortic, n°. ij, trit.

*dde

Sal. pbaryngal * Zobdio dejeript . 3j.

Aq. fortiter itifus . flor. Sambuci ^viij*

Mell. Rofarum fj.
m:

Gelyk een fterke waesfem van den damp van Vlierbloe-
men, zoo veel de Lyderes konde, ingeademd werd.
Welke poogingen dan ook niet vruchteloos afliepen;
maar integendeel den volgenden nacht draaglyker maak-
ten

, gelyk, op den igften

,

de Pols en alle uitwendige ver-
ehynfelen vertoonden. De Pokjes flonden in groote
menigte, op de plaatfen daar zy van een gefcheiden wa-
ren, niet 100de ringen, en evenredige zwelling van han-
en en aangezicht

, naar buiten
; de kwyling begon ook

rn.erc er toe te neemen ; weshalven de Voetbaden,
es morgens en des avonds, met ververfching van het
uur eeg, herhaald werden. In het derde Tydperk dus

ver cerende, werd het insgelyks aangepreezen middel van

den
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den genoemden Heer Dfmsdale, met byvoeging van

Limoenen Syroop gegeeven: begaande hec zelve uit —

Ra. Deccft. Hordei ^xxx.

Spit. Vitrioli debilis 5,3.

dulcis. 5j.

Syr. e Limonilus §ij3.

friet de gorgeldrank werd voortgegaan, en des avondseeo
once «Vyr. D acodii gegeeven.

Den 3ofien ,
myne Lyderes des morgens bezoekende

,

Vernam ik datdenacht, by tüsfchenpoofen
,
naar maate van

de hevigheid der toevallen
,
redelyk wel was doorgebragt.

De pols kwam my echter minder kloek voor; de zwelling

Vvas niet zó fterk
; de pok es fcheen ook niet ?oo vlug

te liaan ; en begonnen met ingedrukte flippen van bóven

,

zich famengetrokken te vertoonen; ’t gene my deedvree-

zen dat dezelve mogten inflaan: waarom rk , ter opwak-

keringvande krachten, zes dragmen van het attrikfel van

den Pmiviaanfchen Bast, by het voorige middel voégen

deed; het Zuurdeeg vernieuwde; verfehe.Luchtindekamer

deedkoomen ; en de Voetbaden , benevens hec opzitten, zoo

Veel de klachten toelieten , nanprees
; als mede , dac de mid-

delen koud gegeeven zouden worden; het gene niet dan met

fchroom ,
door de oppasferen werd verricht. Des avonds

werd de giftëvan de Syr. Diacodii herhaald Dé nacht vdn

den 31flen

,

werd zeer onrustig doorgebragt; geiyk ik des

morgens, ongaarne, gewaar werd, dat de zwelling van de

handen en armen en van het aangezicht, merkelyk vermin-

derd was en de kleur rier-ringen veel blceker geworden;

terwyl de kwylihg insgelyks gering was, en, uit allen

deezen ,
de benaauwdheid aan hec hart meerder: waar uit

de natuurlyke gevolgen
, in den polsflag bel'peurd werden.

De hevigheid der ziekte, en de daar uit voor myne Ly-

deres voortfpruitende gevaarlykheid
,
benevens de proble-

tnatique crifis ,
waar in zich de voorige met de hedendaag-

se manier opdeeden, deeden my in deezen de party

kiezen,
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kiezen, om, na het aanlegger! van twee verfche Spaanfche-

vliegen, in dit geval den raad in te neemen van den Heere

M. W.ScHWENCKE, wiens heufche vriendelykheid,

en beproevde ervarenheid in de Geneeskunde
,
zonderling

in het beduur der Kinderziekte, overbekend zyn. Na hac

geval aan deezen Heer te lubben voorgefteld
,
was Zyn

Hooggel: van oordeel, cm, by het aanleggen der Spaanfche-

vliegen ,
het zuurdeeg tot aan de kuiten en tot tegen de

Spaanfche-vliegen uit te breiden; met de kauden drank

gerustelyk en vrymoedig voort te gaan , en zelv terftond

by myne wederkomst een glas kond pompwater aan de
Lyderes te geeven

;
echter zorgdraagende, vanlgeene al te

fterke vrye lucht my te bedienen; en met het gebruik van
den Cortex Peruvianus aan te houden.

Hoe zeer ik dit wys en genegen advys billyken moest,
en my door veele gevallen, het heilzaame van dit een-
voudig, maar waarlyk groot hulpmiddel genoegfaam en
overtuigende gebleken ware , (waar in de Heer Schwencke
my, nader, door twee aanmerkélyke gevallen, uit de
Disfertatio Medica van

J. C Diet z, de nova Vario-
las inferendi meibodo , had zoeken re bekrachtigen,) beken
ik nochtans gaerne

,
hetzelve niet dan met vrees aan de

Lyderes re hebben toeged.'end. Zoo groot is de kracht der
vooroordeelen

,
tegen middelen, waar van het gebruik

niet algemeen aangenoomen is ! En de dagelykfche onder-
vinding leerd de meesren onzer, hoe moeilyk het zy,
zyne oude gronden re verlaaten

,
en nieuwe Cwanneer wy

zelve door onze eigene proeven
,
niet eenige zekerheid bekoo-

men hebben,) aan re neemen. De uitwerking was nochtans
allergcwenschtsc

; en het meisje, dat geen genoegzaamen
koelen drank van de genen die haar oppasten gekreegen
had, fchoon zy telkens riep

;
geev wy koud water ; myn keel

brand ! gevoelde nu eene aanmerkelyke verligting; terwyl
zy zich flil in her bed hield, en in eene zachte uicwaesfe»
ming geraakte , welke verder ceholpen werd

,
door het vol-

gende middel met het Extraft van den koorts;- bast

:

I Pp. ExtraCt.



B Y L A G E N.jri8

i^. Extract. Cort. Peruviani 3 iij»

Syr. Diacodii Ijj.

Aq> St. Metisfa |v.

M, Alle 2 uuren een lepel
,
tusfchen den drank.

De nacht van den iften January 1769, werd, echter, docr
de hevigheid der toevallen, zeer onrustig, met geduurige
ichrikken zo ras de ©ogen door den flaap waaren aange-
daan, en opvliegen uit het bed, doorgcbragr; alleen!jk
verkwikte de flaap, in den morgenltond

, eenigen weinigen
tyd. Door het aanhoudend kwylen ,*t gene weder toeg- no*

men was, en de zvvaare brand in de keel, was Vr gelta-

digeongeduurigheid : de koorts was
,
nochtans, onder alle

deeze verzwaarende toevallen, met vermeerderd, maar
integendeel, merkelykbedaard;’tgene myzeer verwonderde,
zoo wel als dat zich deezen dag, aan het voorhoofd,
eene en andere opdroogende pok vertoonden; ’t welkroy
zeer fpoedig voorkwam. In het voorbygaan

, moet ik

hier aanmerken
,
dat de pokjes

,
fchoon wel groot

,
en met

ontfleekene randen , op die plaatfen daar zy discreet waren,

C want de meellen vloeiden famen ,_) echter niet zeer vi rhee-

ven, maar meerendeels ingedrukt waren De benaauwdheid

in de keel, was door den dag merkelyk minder; de pols den

gamfchen dag zeer bedaard; en de ontlasting van de urine

gemakkelyk en overvloedig: zynde ’er hier in , nimmer be-

lemmering of pynelykheid, geduurende het ganifche be.

loop der ziekte, befpeu d. Met het opzitten werd des

morgens, en des avonds met de voetbaden en verver-

fchirg van zuurdeeg, aangehouden; insgelyks met het

Decoftum en het Mixtuur : maar de Syroop des avonds niet

gegeeven.

De nacht tusfchen den ijlen en iden, werd weder on-

rustig doorgebragt : de last in het hoofd vermeerderde

zeer, zoo wel als de benaauwdheid in de keel; waardoor

de pols ook radder floeg, en daar op volgende verheffing

van koorts befpeurd werd. ’t Welk ik, des morgeus,

verneemende
,
en door het gebruik van den koorts-

bas
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basr en der Syrnop van Diacodion ,
den ftoelgang traag zynde,

vond ik goed het volgende voor te Ichryven

:

]^o. Mercur. dulc. gr. ij.

CapburcC gr. iij.

Pulv. Cornacbini gr. x,

s Syr, AHbcce q. f.

Ut Fiat Bolus.
I.

Dit middel, gelyk gewoonlyk plaats heeft
,
vóór des-

^elvs werking de benaauwdheden vermeerderende, werd
tegen den avond, met de voorige Clyfieer geholpen;

waar door eenige ontlastingen volgden , tot groote ver-

horing van de Lyderes
;
gelyk de nacht van den ylen ,

tamelyk gerust werd doorgebragt: hoewel, door den
brand in de keel

,
het geftadig kwylen, nog twee ontlas-

tingen , en daardoor veroorzaakre onrust, de flaap telkens

afgebroken was. Het fcheen my ook , des morgens

,

toe, dat de pokjes zich niet zoo vlug op de armen en
handen vertoonden, dan de voorige dagen; en dat de
pols zeer flaauw was: waarfchynlyk grootendeels veroor-
zaakt door gemoeds- aandoeningen van haare Moeder,
welke, op de tyding, ter hulpe van haar zieke Dochter was
overgeïoomen. Ik raadde alle omzichtigheid aan, en hec
vermyden van alles wat de hartstochten konde gaande
manken; terwyl ik hergebruik der veorgefchreevene mid-
delen, het drinken van koud water, en het opzitten zoo
veel de krachten toelieten, aanbeval. Onder het in achc
neemen hiervan, werd den dag tamelyk wel doorgebraar,
en alles fcheen ten goede te zullen fchikken

; wanneer "er
door de onvoorzichtigheid van iemand, de beenen onr-
bloot ziende, ter verbinding van de Spaanfche- vlieg
pleisters, gezegt werd, wat zyn de Pokken ingejlagem
t gene van dit onaangenaam gevolg was, dat het Meisje,
ïer oor nu alle hoop ter herfbdling meenendeafgefnee-

den te zyn, uitriep : nu moet ik flerven! En ’er groo-
te bcnaauwheid aan het hart en in dc keel omflond *

I a men
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met een ingetrokken polst alle welke omftandigheden'

weinig goeds voorfpelden. In den vóóravond
, het lave-

ment herhaald zynde, werd, voor het tegenwoordige, een

fterk Sinapismus aan de beide beenen gelegd
,

een glas

koud pompwater gegeeven, de Lyderes maatig toegedekt,

en haar bevoolen zich in het bed (til te houden: intus-

fchen fchreev ik het volgende middel voor:

ExtraCb, Cort Peruvian, 3 iij*

/lq. flor. Napbte 5
ij,—— St. Melis/a |iij,

. Syr. Violarum
fj.

M. Alle uur een lepel vol in te neemen.

Het drinken van het koud pompwater, was van dit ge-

zegend gevolg, dat, weinig tyds daar na, de pols ruimer

en de benaauwdheid minder werd; gelyk een uitbortend

• zweet over het gantfche lichaam daarop volgde : het welke

,

door het voorgefchrevene middel geholpen, al het oogen-

fchynelyk gevaar wegnam; de zwelling weder te voor-

Jfchyn bragt
; en de pokken meêr deed uirkomen; terwyl

alles met eenige verkwikkende flaap verzeld werd : ’tgene

ik
,
des morgens van den 4den ,

met genoegen vernam. Alles

zich deezen dag, naar de hevigheid der ziekte, engemerkt

het tydpetk waar in wy verkeerden, raar wensch fchik*

3;ende, en de Lyderes
,
tweemaalen natuuriyke ontlasting

gehad hebbende
,

werd des avonds alleen een once

Syroop van Diacodion gegeeven.

De volgende nacht was, echter, minder rustig dan men
verwacht had; ’t zy de Moeder

,
die haar bewaakte, onpas-

felyk zynde, de noodige hulp van drinken ,
(dat zy dikwyls

cischte,) en andere behoeften, naarvereisch niet had kun-

nen toedienen
,
ofanderszins : De benaauwdheid in de Keel

,

was hooggaande geweest, welke men, echter, door het drin-

ken van koud water, grootelyks verlig' had, waar op zy

llepk had gezweet; en van 12 uuren des middernacht*,

tpt 6 uuren des morgens, gtdaapen: de pols was maatig;
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fchoon zy over grooten last in het hoofd klaagde; de keel

bleev moeihk, hoewel die niet zoo naauw was, ofzy

konde eenige vygtn, naar welke z\ begeerte had, door-

zwelgen; des morgens was ’er ook ontlasting geweest, van

harden ftoelgang : waarom ik, tevens ter verligling van

hootd en keel, het volgende voorfchreev :

]Ro. Mann. Calabrin fij*

Sal. mïrab. GJauberi 3j.

Solut, cum aq. fervent, q. f. exbib.

•

’t gene aan het oogmerk beantwoorde: Alzoo zy, na

ontlasting van 'dunne ItofFen, in llaap geraakte; waar in

ik haar
,
des avonds Komende, bevond, en welke ook eenige

uuren van duur was; dcch daar na, was zy,volgens gewoonte,

weder weelende. Den ganrfchen dag van den 6den was ge-

wenscht. Depokjes, die in het aangezicht meest droog waa-

ren, en op de armen, hier en daar. ook al begonnen had-

den , maakten nu op de laarfte, fterken voortgang met droo-

gen; gelyk men ook aan de beenen
,

hier en daar, be-

fpeurde. De kwyling verminderde allengskens; insgelyks

de benaauwdheid aan her hart. Tegen den avond, was ’er

een ruime natuurlyke ontlasting, welke door eene andere

gevolgd werd en grooteiyks veriigete. Des avonds werd
eene once Syr. Diacodion gegeeven

,
om daar van , des be-

hoodigd, gebruik te maaken.
Den 7den, vernam ik, dat de voornacht woelende ge-

weest was; doch, na het geeven van de Syroop gerus-
ter. De dorst begon allengskens af re ncemen

, en de
eetlust daarentegen op te wakkeren, met byzondere trek
tot deeze en geene Voedfels: als appelmoes, haver-gort
met korenten enz.: welke ook waarfchynlyk, (gelyk
daags te vooren

,
het eeten van vygen en korenten ,) tot de

tiaar op volgende ontlastingen hebnen medegewerkt. Ik
kan

, hier ter ptaarfe, niet voorby te melden, dat ik nim-
n>er in eenige pokziekce, zoo fterk heb zien drinken als
van dit Meisje: hebbende zy, buiten het menigvuldig koud
Water

,
geduurig gebruik van Medicynen, ’I hee, en andere

1 i dranken.
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dranken, in den tyd van 14 dagen, 18 koppen (f) kaar-

nemelk
, ’t zy enkeld

, of met meel of gepelde gerst ge-
kookt, gedronken.

Den <)dtn
>
haar bezoekende, vernam ik den aanhouden-

den vcorrgang der volkoomene geneezing
, in zoo verre,

dat de Pokken, a:;n het meerendeel van hetLichaara, droog,

en de korsten in het aangezicht en op de handen en beenen
y

wit vvaaren,die aan het Lichaam bruin van kleur; de kwyling
van geen aanbelang : dus deeze zwaare Ziekte

, zoo goed als

geëindigd was in den tyd van 17 dagen; daar men zich,
volgens den gemeeneii loop, omtrent deezen tyd, dik-

w.yls nog in het grootfte gevaar bevind. De afgeloopeno

nacht was wel doorgebragt; gelyk zy nog twee ontlas-

tingen in dezelve gehad had
,

zoo als in de voori-

ge. De eetlust wakkerde allengskens aan; zoo dat zy
deezen morgen reeds

,
voor haar ontbyt , een goede

Boterham rnct zoogenaamde Ponds- koek gegeeten had;
en een uur of twee daar na, nieuwen trek naar Voed-
fel te kennen gav.

Den ii haar bezoekende, bevond ik alles, als bo-

*cn, ten goede voortgaande. Ik achtte het dés onnodig,

haar verder met Geneesmiddelen te bezwaaren ; wyl
de Natuur in alles haaren plicht deed ; en de ont-

lastingen geè'venredigd waaren aan het gebruik der voed-

fels Den 14^» ,
ging ik haar nog eens zien

,
om

myne nieuwsgierigheid te voldoen
;
wanneer ik vernam

dat zy, twee dagen te voeren, twee leevendige Wormen
met den Stoelgang gcloost had: weshalven ik haar eeni-

ge Pillen deed gebruiken uit Purgeer- mer Kwik-middelen

famengelleld ; waar op zy nog een Worm ontlastte:

waar na, zy geene Geneesmiddelen meer gebruikt heeft;

maar in korten tyd
,

rot haare voorige gezondheid is her-

fteld. De beenen en voeten
,

vertraagden het meefïe

de volkomene geneezing : daar de herhaalde trekken-

de middelen en Voetbaden, de Varen zeer verwyderd

hadden ;
waar duor de Etterilof, hkr niet zco ras dan aan

het

[-J.kcic ruaa: in 'uilege gabiuikelyk
.

J
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fut overige des Lichaams, konde opdroogen; maar, irt-

legendeel, door den famenvloeien ien aart der Pokjes,

hier een aamnerkelyke veelheid Stots ontlastte; waar

dooreene langduurige gevoeligheid aandeezc deden werd

roegebragr,

AANMERKINGEN.
Uit de flaauwe fchets van dit geval, in vergelyking

van de geheele Geneezings-wyze des Heeren Dimsdalë,

blykt nochtans
,
(dn aanmerking neemende den kwaauaar-

tigen en famengeftelden aart der Pokjes in het bovenge-

melde geval
, ) genoegzaam de voortreffelykheid deezef

Behandeling, been die, welke tot heden, van de

beroemdfte Geneesheeren ,
( offehoon veeltyds ook met

ge wenscheen uitdag ,

)

in hec werk gelleld is: want, daar

men in dezelve de Kinderziekte, als eene tot het gedacht

der Omfteekene Ziekten behoorende behandeld
,

ver-

zwakt men
,
volgens deeze

,
het famenftel der Vaten niet

zoo zeer; terwyl men de zondigende Stoffe, of het gene

deeze Gisting (laat het my voor een oogenblik gegund

zvn
, dit woord te gebruiken} bekwaam is voorc te bren-

gen, door Purgeermiddelen buiten het Lichaam voerd;

en op eene beproevder wyze, meester blyft van het even-

wigt, tusfehen de binnenffe oppervlakte der Darmen en

de buitenfle van het Lichaam, of de Huid : in welke

beltuuring toch ,
naar de uitfpraak van Hippocra-

tes (d), de vermeerdering of vermindering der ont-

lastingen in een van beide, malkanderen altoos volgen :

gelyk dit ten allerklaarften blykt, in den bovenmaatigen

Stoelgang, welke, veeltyds, door eeqe vermeeraerde utc-

waesfeming, gelukkig verminderd word; en daarentegen het

fterk zweeten , door eene vermeerderde fciuiks- ontlasting.

Men ziet dit zeivde goede gevolg, in de behandeling der

Petecbidc

;

gelyk hierom reeds de ontlastingen, door

Pur-

CO Epidtmior. Lib. VI. Seft. VI.

Ii4
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Purgeermiddelen
, rot den ehclen dag, met gewenschten

Uitflag, door den beroemden Vogel (e) zyn in ’t werk
gefield en aangepreezen. Maar daarenboven, komt men,
door deeze handelwyze, berer voor, de doodelvke bc'
mauwdheden aan het hart, welke allen uitdag, of huids-
ziekten pleegen re verzeilen, (en de waarheid van het zoo
evengcftelde krachtdaadig bevestigen,) dan men meteenige
Opicita immer doen kan : wyl dezelve

, offchoon in eene
meerdere gifte toegediend, de benaauwdheden eindelyk
wel overwinnen

, maar de kwaadaartige ftof niet ver-
minderen , en dus ook niet die des uitllags kunnen tegen-
gaan. ’t Gene my toefchynt ook min of meer gebleeken
te zyn in myne Lyderes: aan welke herhaalde maaien
Syr. Diatodii gegeeven is , met oogmerk om derzelver
ï'iUtt gbeid te blyven ondei zoeken

,
(als toen nog niet

kunnende inflemmen met L a n gto n

,

nopens de fchaa-
delykheid der Opiaten en blaartrekkende middelen in de
natuurlyke Kinderpok] es ,) rerwyl ik echter, het meeste
r.ut en de geiustfle nachten befpeurd heb, na voorafgaande
ontlastingen door de Natuur of de Konst verwekt.

Deeze ontlastingen dan, op eene befcheidene wvze,
en na de veelheid der ftoffe

,
de grootheid en aanhcu-

denheid der benaauwdheden
, en daar uit ontflaane ge-

volgen in het hoofd enz., (want eene al te (ierk verwek-
te, of re dikwyls herhaalde, kan ruim zoo fchadelyk
als nuttig zyn, ) ingericht, veifchaffen de allerbekwaamfte
gelegenheid voor eenen k ouden teug; naardien de eerde
wegen telkens gezuiverd wordende, de gewaarwording
van het koud gedronken Water, aan de inwendige opper-
vlakte der Darmen een allerbekwaamst middel verfchaffen

kan, oen, door eene vernaauwing van derzelver Vaatjes,
het vergift derPokjes, door dezelve opgeflorpt

,
naar de huid

te dry ven; (en dus in eJ/èPle te doen, ’t gene men in vroeger
ryden, niet zonder gevaar, door Bf^oardica heeft zoeken
Hitte werken,) of, tgene het zelvde is: door eene zachte

uit-
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uüwaesfeming, de Pekken uit tedryven. Onnodig is het,

hier breed op re geeven van de vermogens van dit een-

voudig , doch krachtig Geneesmiddel (f) : daar het hiertoe

genoeg is, deszelvs natuurlyke werking op het famenftel

der Varen flechts te kennen ; benevens deszelvs gebruik
,
zoo

algemeen by fommigen; welke zich, met vrucht, daar van

bedienen in verkoudheden, om daar door eene zachte

uitwaasfeming re bekoomen. Het is over bekend , dat de

Ouden bet zelve bézigden in Rotkoortfen en heete

brandende Ziekten {Fcbres Arrientes') (g): gelyk ik insgelyks

deszeivs

CO Men zie de donrwrogte Verhandeling van den beroemden
F. Hoffmann, De frigid* potu falutari. Tom. III.

Seft. 11. Cap. XI.

C g) D;n zelven op de aangehaalde plaats : inzonderheid in §X.
&c. -geiykraen, derzclvs gebruik in koorrfen met uitflag verzeid,
io § XIV, op eene zeer aanmerkelyke wyze aangepreezen vind: om
deszei vs merkwaardigheid den Nederlandfcben Leezer geenszins te
onthouden, dus luiden ’s Mans woorden: „ Waarom wy des te

** meer wraken, en de verkeerde gewoonte, zo wel vanfommige
” Geneesheeren

, ais der omftanderen, oordeelcn te moeten ver—
** werpen

, welke in het dringen der brandende hitte in Koort—
„ fen , zelv met uitdag

, Cals Kinderpokjes
, Mazelen , Purper- en

„ Rotkoortfen ,) den zieken het koude drinken volftrekt onthouden,
„ en Diet dan warme dranken van Thee en Koffy toeftaai; en
„ dezelve, daar en boven, in de vertrekken en bedden opiluiten
” en ver(i>kken: vermits zy, daer door

, niets anders uitwer-
„ ken , dan dat ze de hitte en brand vermeerderen, de krachten
»• ontbinden

, de benaauwdheden inroepen
, en zelv dikwyls den

„ uitdag naar buiten, medr beletten dan bevoorderen. Daar.in-
„ tegendeel

, den fcouden drank, indien de zelve maar verftandig
" en voorzigtig word toegediend, de krachten terflond berfteld ,
* en denJoop der ziekte zelve geraakkelyker maakt; want dezelve'
” verfterkt en bewaard bet famen weevfel vaD het bloed en de voch-
" welke dehitte tracht te ontbinden; en verfterkt de, door de
" 0Dtftu,mige beweegingen verzwakte, vefelen, en haald dezel-
w ve „"uwet- toe; waar door zy, het gene tot nadeel ftrektc ,

w' i dp/pi

,^ei

ii

U,t

ü
erï1e°* ^*eeze Pla’cs is des teopmerkelyker,

en dnn
*

i

CS c 8eie raen fans aan dit middel toefchryvt

;

ƒ
es2e

j
unn? gebruik by de uitkomst dagelyks be-

worden.

ZIU J ° at ct niets kr»chtJgers verder bygevoegd kan

1 5

r

f
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deszei vs gébruik, in twee gevaarlyke Ziekren, de uit-
werking der gewoone Artzenyen heb zien overtreffen.

Ee één, zynde een Grysaart van 80 Jaaren, werd
door eene hevige Pcriptieumonia aangetast , in welke de
belette u rwerping der fluimen hem dikwyls doodelyke
benaauwdhed.-n veroorzaakten; welke -door niets Ipoe*
diger werden weggenomen en de fluimen losgemaakr

, dan
door her geduurig drinken van koud water. De andere . eene
Vrouw, van meer dan óo Jaaren, uit eene hevige ziekte,
aan eene zwaare .>p ouvv krank liggende, welke een en
andermaal overwonnen was, doch telkens wederkwam;
eindelyk, met alle oogfchynelyk -doodelyke toevallen
ver. eld, inde zwarte overgin-

,
en niet dan eengewisfen

dood dreigde, hadinsgelyks haare behoudenis, naast God,
aan dit middel te danken; want de ondraageiyke droogte
van oen mond en verdere inwendige deeien, niet ge-

noeg kunnende lesfen, door alle bekwame hulpmiddelen
welke men haar toediende, deed zy door haare gebaar*
den

,
aan de omftanders verftaan, dat zy haare Kwaa*

len wênschte met koud water tegemoet te mogen koomen;
c gene men, echter, uit vreeze van nadeclige gevolgen,
zonder myne toeftemming niet geeven durvde; doch ik
Hond zulks, als een Inftinctus Naturx

,
gereedelyk toe:

waar op zy
, na 30 kleine Thee- kopjes, fuccesfivdyk na

elkanderen
,
gedronken te hebben

,
groo:e vyrligting van

aile haare toevallen ondervond; terwyl ook daar on eene

heilzaame crifis volgde; enzy, daarna, nog veele Jaaren ge-

zond geleevt heeft. Men wraake dan niet het gebruik van
een Middel

,
dat zoo door zyne algemeenheid en oudheid,

als door zyn uitfteekend nut, alle aanraeikmg verdiend.

Hec tweede voordeel
, uit deeze behandeling voort-

vloeiende, is het voorkomen! van de Febris Secundaria

;

welke, door de wederkeering van den etter, en deïzelvs

vermenging met het bloed en andere vochten des üchaams,
veeltyds onvermydelyk is, in weerwil van.de oplettendfte

behandeling. Daar, integendeel, her miasma Furiolofum ,

of de Pokfmet
,
volgends deeze behandeling

,
in den beginne

door
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door eene getemperde lucht
,

meer van de huid afge-

weerd
, (Z> ) ,

en door geduurigc ontlastingen ten ftoelgang

uitgeworpen word; en uit dien hoofde, by vervolg in

mindere veelheid, en door eene gemakkelyker verdeeling

in dev.nen, (door het geltadig gebruiken van kouden drank

en verkoelende geneesmiddelen by wyze \ an eene zachte

uitwaesleraing, naar de huid gedreeven word en aldaar een

geringere menigce etters voonbrengt. Zoo dat de pokjes

fpoediger opdroogen , en het tydperk van deeze zoo ge-

vaarlyke ziekte merkelyk verkort word-

Eindelyk blykt uic die geval, den hardnekkige»! tegen-

ftand, welke de wormen in de darmen, veelcyds, ondet

het gebruik van de bekwaamfte middelen tor derzelver

doodingen t’ onderbrenging, bieden: in weerwil van der-

zelver aanhoudend gebruik, in het lichaam blyvende; daar

dezelve anders ook wel eens gemakkelyk geloost wor-

den, en als van zelve den uitgang zoeken: gelyk ik,

elders, breeder betoogd htbbe (/)•

TWEEDE GEVAL.
Des Maandags morgens, den 6*» Feb uary deezes Jaars

C'7^y]j werd ik gev aagd by de Zuster van de eerstge-

noemde Pokzieke, welke, herwaards gekoomen en by
dezelve geflaapen hebbende

, van baar befmet was. De
gewoone toevallen welke zich, des Zondags avonds, met
huiveringen vermoeidheid, geopenbaard hadden, werden
van hitte, benaauwdheid aan het hart en pyn in de lende-

nen vry hevig gevolgd; zoo dac zy het hoofd naauwlyks

konde

Da Heer Dimsdale meld in zyne 26e Waarneetning,
dat netn by eene naauwkeurige opmerkiog fcheen te biyken]
dat bet getal der puistjes tn bet aangeztgt, door zyne behandeling’
minderwas, dan wanneer by het eerst den Lyder zag; en dat ge-
volglyk eenige puistjes te rug geJfeeven waaren , na dat zy alreeds
re vooiTchyn waaren gekoomeu. Men zie de aangchaalde plaats,
p'g- 121.

CO IHHoria Conftitutionit Epidemietc V&rminofa &c. Lugd,
Bat. 1769.

<
•
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konde opligren : het aangezicht was zeer opgezet, en de
pols zeer drifrig. Diensrbaar zynde, werd zy uit her huis

alwaar zy diende, met een Koers gebragt, terplsarfe Jaar

haare zuster zoo hevig deeze ziekte had doorgegaan.

De Tong was tusichen de verhevene roode tepeltje»
, met

eene geele korst zeer beflagen; en den adem benaauwd:
waar uit , de bezetheid der eeilte wegen met kwade Slof-

fen ,
nacaurlyk afteleiden was. Weshalven

, de volgen-
de Bolus , terftond weid voorgelchreeven

:

1V>- More dulc. gr. v.

Camp hor. gr, iij.

Rad Gial pp. £)j.

Oxymell. Scdlit. q. f.

Ut Fiat Bolus.

Dit middel traaglyk werkende, werd des avonds door
een gewoon Clyfleer geholpen; waar op eeuige ontlas-

tingen volgden.

Myne poogingen waaren den gatnfehen dag vruchteloos

geweest, om haar te doen opzitten; aizoo zy door machte-
loosheid

,
het hoofd niet konde ophouden; ’t gene dés,

met het inlaaten der buitenlucht door de opgefchooven
raam, getracht werd te vergoeden.

Den 7den haar niet erger vindende, fchreev ik haar pil.

len voor, uit eenige greinen Merc. dulc evPulv e chel.69.

compofit. en één grein 7art.Emetic., cum Mucilag.G.Tra-

gacanth. (f); en beval daarop een glaskoud water te drin-

ken : tevens haar, met allen ernst, raadende het bed te

verlaaten, en zoo veel mogelyk hier toe alle krachten in

te fpannen. Het drinken van het koud water en het op-

zitten ,
verligcten haar merkelyk; en verminderden groo-

telyks haare toevallen. De Pil geene ontlasting bewerkt

heb-

Ct) [ De hoeveelheden van den Merc. dulc. en het Pulv. e chel

,

in hec oorfpronglyk handfchrift zeer onduidelyk uitgediukt

zynde
, heeft men dezelve niet met zekerheid kunnen bepaaien. ]

O
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hebbende, dan alleen een weinig overgeeven van Galach-

tige (toffe, werd, den 8 /*«, den onderftaanden drank

voorgefchreeven ;
en daarmede, den 9^», aangehouden:

1^. Fol. Senn. mundat. 3ij,

Tamarindor. *i,3*

Coq. cum. f. q o.q- & colatur fxij.

adde
,

'

Sal. mirab. Glauberi 3ij.

Mann. Calabrin. fij.

M.

De uitdag kwam zeer gemakkelyk te voorfchyn; ter-

wyl met hec opzitten, aangehouden werd ; enhetgetal der

pokjes, naar maate van de zwaare toevallen, niet groot

was, en ("zoo ik my niet bedrieg) minder dan in het

eerde uitkomen toefcheen: waarom ik, myne nieuwsgier

righeid willende voldoen in het verder tegen gaarder

pokjes, den io*« en ’s morgens en ’s avonds

een Bolus gebruiken deed , van

3$o, Merc. dulc .

Carnpbor. a gr. vj.

Pulv. rad. Gialapp

#

gr. xij.

Syr. Althéa q. f.

Ut fiani Bol. no. ij.

HetTvIeisje bleev opzitten en met het drinken van koud
water voortgaan; en zy kon naauwlyks gezegd worden
ziek tezyn. Geene raerkelyke ontlasting onder het ge-

bruix der Boluli
, gehad hebbende, werd den 12*», de

drank van Senebladen en Tamarinden &c. herhaald.

Den 14^” werd de pil, wegens eenige koortsen last in

her hoofd, dit tydperk gewoonlyk verzeilende, tner £ ge-

deelte van den Tart. Emetic , en drie uuren daar na een
Theekopje van den volgenden drank, gegeeven:

Decoft.
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fy. Decoct. Hordei |xxxt

Crem. tartar. 5 ij.

Mann. Calabrin. $tj.

M.
%

en daar mede vervolgens
,
alle uur , voortgegaan ;

’t gene den

jóden herhaald werd: en welke geneesmiddelen de laatde

waren
,
die zy gebruikc heeft. Ik bezogt haar den 17den

voor het laatst; wanneer de pokken in het aangezicht en op

de handen volkomen droog waren. Eenige dagen daar

na, trad ik, om myne nieuwsgierigheid te voldoen, in

’t voorbygaan, in huis; wanneer ik haar, volkomen ge-

zond en gekleed vond, zittende te arbeiden. Dit was

den 23/?£»van dezelve maand, en den iyden dag van het

eerde begin der ziekte.

Ik heb , op dit geval
,
geene andere aanmerkingen te maa-

ken , dan dat uit het zelve
,
gelyk uit het voorige

,
de gegrond-

heid der behandeling, met herhaalde buikzuiverende midde-

len * dpor alle deTydpei ken en vooral in het eerde , met be-

Icheidenheid toegediend , ten klaarden blykr. En dat de

voorzorgen in heteerfteTydperkgenoomen , en, overeen-

komdig den aart der toevallen, naar eisch ingericht, in-

zonderheid hoop geeven kannen om de zwaarde toevallen

gelukkig te keer te gaan ; en de mindere fpoedig geheel te

overwinnen; en daar door deeze gevaarlyke ziekte te ver-

korren en draaglyker te maaken.

Comwenta dekt dies ,
Experimenta Judicium

confirmant.

Br.
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Uittreksels van Brieven, gewisfèld

met wylen den Heere M. J. de Man,
Med. Do&or ‘en Archiater des Quartiers

van Nymeoen, Lid van verfcheidetf

geleerde Genootfchappen enz. ,
te Nyme-

gen; omtrent eene verbeterde Genees-

wyze der natuurlyke Kinderpokjes.

Na eene voorafgaande behandeling van het Ignis facer 9

Eryfipelas urtieatum
,
en inttrtrigo gangranofa

, waar
over wy onderling eenige brieven gevvisleld hadden,
drukte ik my, in deeze bewoordingen

, aan Zyn Wel üd.
uit :

1
•

„ Nu nog een enkel woord van den boven afgeknip-

„ ten draad. Vooraf moet ik melden geen vyandvande

„ Inëntingte zyn; maar in tegendeel, hoe langer hoe gun-

„ ftiger, in zeker opzichr
,
over haare welgeördineerde uit-

„ voeiing te denken: Doch begrype tevens, dat men
,, allen niet inenten kdn; in ’t gemeen, de natuurlyke

a» Pokjes niet genoeg gade flaat; en te veel over de verbe-

„ tering van derzelver behandeling heenen loopt: zaaken
„ die ik in myne Proeve breeder behandeld heb. De be!

„ handeling dan van de natuurlyke pukjes, van tyd tot

„ tyd
, nasuwkeuriger dan voorheen in ’t oog gehouden

„ hebbende, winne ik meêr en meêr, (door het beftryj
,, den van de eerde koorts en uitdryven van het virus .)
» in een gemakkelyker behandeling en fpcediger afloo*
,, pen der ziekte. Voorleden maand heb ik een Meisje,

van Amflerdam herwaards koomende
, dat zoo veel

„ pokjes had, dat men ’er 250 in het aangezicht tellen

” konde, zoo gelukkig behandeld, dat de gehecle genee-
3, zing en volkomene herftelling in elv dagen ten einde

liep.
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,, liep. Buiten eeneaderlaating, en een purgans
, ex Sak

,, mirabili Glaureri, gebruikte zy, des morgens en

5, des avonds, een poeder van den Reguius Antimonii

„ tnedicinalis& Rcfrn. Corticis Peruviani. De tyd is thans

„ te kort, om in een breeder detail te koomen. — Intus-

,, fchen bidde ik Uw Ed:, eens te willen doordenken op

„ dit onderwerp. Behaagen eenige van myne ruwe voor.
, „ Hellingen ; ik wil gaerre daar over vriendelyke criti-

,, ejuen ontvangen, en het gene ik verder, van deezen

»» aart, mogt gisfen, of my verbeelden opgemerkt te

5, hebben 9 mededeelen : ten einde wy te famen aan

,, een 900 nuttig Huk
, voor het welzyn van onze mede-

,, burgeren , werkzaam mogen zyn. Sed hcec alia

inter nas enz.

’sHage den ai d
. Augustus 1772.

Geene Kinderziekte zich, intusfehen, te Nymegen op»

doende, leed het tot den 7". April 177}

,

alvoorens deezen

Heer, over dit onderwerp my onderhield: welken briev ik

alhier woordelyk laate volgen
; niet ora hier door eenige

ostentatie te maaken , maar om daar door te doen blyken

het belang dat de Heer be Man Helde in myn aanbod.

,,
Sedert een korten tyd, de variohz alhier epidemicè

„ beginnende te grasjeeren , zynde nu het vyfde Jaar

„ waarin ik dezelve gewacht hebbe, zoo hecht ik thans

,, meer dan ooit, op middelen, om dezelve, volgens

Uw Ed: zeer geleerde Proeve over de Koorbeboeding der

„ Kinderziekte ,
(waarin ik niet weinig den ongemeenen

,, arbeid
,
Jlupende leëluur , en oordeelkundige redenee-

3,
ringen, bewonderd heb,) of te preeveniëeren

,
of mer-

,,
kelyk te cicureeren.

,,
Derhalven worde het my gegund, decze volgende

,,
vraagen te doen

:

,,
io Wat Uw Ed; het meest verkiest : den Regulus

„ Antimonii medicinalis , of het Suiphur auratum Antimonii

,, tertice pr<ecipitalienis?

2° In-
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r-°
, , Tndien den eerftcn, £gelyk my voornaamlykuit Uw

»Ed. jongfte Misfivetoefchyne), ofUwEd gewoon zy te

ï, gebruiken den gemecnen Regulus Antimonii Mcd. , zoo

j, als die gewoonlyk in onze Apotheeken bereid word met
,,hec Saï tnarinus decrepitatus ü? Sul Tartari ; dan wél, of

,, UwEd. de Methode van Hoffmann, ofvan Schu lz,
,, en welke van deezen, veiliger zoude achten?

3? „Hoe groot de hoeveelheid zy van dit middel, by
„Uw Ed. voor Kinderen gebruikelyk, en welke de pro-

,, portie van het zelve, tot de Calotnelas Turqueti en de
i^Campbora?

4'; Wanneer ; hoe lang", en hoe dikwils
, UwEd dit

„öriemanfchap van tegenpokkige middelen ter hulpneeme?
5° „OfÜw Ed. daar ook tevens eenige purgantia by

„voege, of tusfchenbeiden laate gebruiken
; dan in ’c ga-

gheel niet?

60 Öf ’er ook eenige Cautela ten opzichte van deCa-

„ lomélas zy waar te neemen : en welke?

„ U w Ed. zal my zeer verplichten door eene fpoedigc
„refcriptie op dèeze vraagen

; en ik daar tegen vcrbinde
„ my, om UwEd. deelgenoot te maaken, van al het gene
„my terdeezer materie merkwaardigst ontmoet: ten einde

3 , onze Konst meer en meer toeneeme”. enz.

Q getekend) M. J. de Man, J. W.Zn.

ANTWOORD.
’j Hage den 8° April 1 773-.

i> Belangende de voorgemelde Vraagem:

17 Wat ik bet meest verkies enz. Onbewimpeld den
Regulus meaicinalis En konde ik aityd een Sulpbur kry-
gen

,
gelyk ik eens byna vast gehad heb

, alsdan vereenigd
met het Sulpbur fix.iturn Antmonii.

2° Ik bedien my van den Regulus

4

naar het voorfchrifc
van Schulz: ex 4 part. Antimonii crud. & p. i Salis
Tart. (’t Sal marinus behoevd ’er niet by

,
gelyk Hoff-mann naderhand zelv aangetoond heeft.} Van deezen

K ' Regit

-
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Regulus heb ik aan een Podagricus
, in verfcheiden maa-

ien ’s daags 36 greinen gegeèven
, en daar hy a A 3

greinen van myn loenmaalig Sulpbur fixatum ; zonder

zichtbaare alteratie in het Lichaam
, dan eene dagdykfche

heilzaame beterichap.

30 De hoeveelheid kan eenigermaaten blyken uit 2<>

In Pariolofis ben ik nooit zoo hoog gekoornen; maar
achte, dat men die veilig ad fcopün proj byladticum

, tcc

die gifte kan toedienen; refleéteerende op de quamitèit

van den JEtbkps by L o n u en RöseMstein. By
Kinderen heb ik nooit minder dan 3 greinen gegt-even,

2 a 3 maal ’s daags; en dat met Suiker, of Refina corticis

Peruviani
,
of beiden te gelyk. S C h u s t e r gaf gr, v,

en even zoo veel Antim. diapbor . , met 2 deeltn cornu

cervi
,
zeer gelukkig. — De Calomel heb ik met dezelve

niet vereenigd, als in de Pillen naar de wyZe van Rosen-
s te 1 n, waar mede ik niet flaagde in myn Dochtertje te

Middelharnis , dewelke, toen zy in het grootfie gevaar

was , door den Regulus Animonii
, Refina corticis en Cam-

pher wonderbaarlyk gered wierd: de on ftanaigheden kan

ik thans niet uitbreiden. — In ’t gemeen moet ik mei-

den, dat ik niet Zeer voor Metcurialia ben, vooral wan-
neer ’er koorts is : dè reden zal Uw Ed. in myne Proeve

vinden. De aanmerking van den Heer Camper, no-

pens de formule Van öoerhaave, is ook zeer gegrond.

4^Wanheer, hoelang
,
enz.? Omniddelyk na het be-

daaren van de eerfte hevigheid der uitflag- koorts: dewelke

ik, na de byzoöderé mdfcatiè'n, met eene aderlaating,

vomitif, laxans , öf ruime drank, zóo goed my mogelyk,

tegengaa, en daar op direft geeve den Regulus
,
zoo als

boven reeds gemeld hebbe; waar door ik gemeenlyk de

fehrts Jecundarid voorkoome
,

en de Ziekte
,

zonder

zichtbaare koorrs , in weinig dagen afloopt

:

de langfte

tiit myne proeven in 21 , de gemiddelde in 17, de korrfte

termyn in fi dagen. — By elk poeder kan een grein

Campber worden gevoegd, en zoo vee! Cortex
,

als dó

byzondere indicatiën vereisfchen. Gelukkig heb ik, alleen

met



i«er den Regulus en Suiker ,
geflaagd. Naderhand heb

ik ’er de Cortex bygevoegd; en ik begin haast in hec

denkbeeld re koomen
,
of de Cortex de gamiche Ziekte

«iet zoude kunnen' overwinnen. iBehalven de Waarnee-

mingen van Liste k & Medicus, dunkt my zulks

uic de Analogie re blyken. Lees , bid ik U
,
myne

ALgrot. XV de Petecbiis ( f ) , en flaa dan va n S wie-

ïhn eens op, Tom V p. 5-7. Wanneer het blyken zal,

dat de P'ario/is zyn natura maligna

;

dat zy in den beginne

moeten tegengegaan worden ;
dat de Cortex dit vermogen

heeft in malignis: en waarom dan ook niet in de f'driola ?

50 en 60 zyn duidelyk uit het voorige,” enz.

[En, nader ,
den 27° derzelve Maand. ]

\

——
. „ Nopens de Foorbebneding der Kinderpok] es , ver-

zoek ik Uw Ed.
,
de noot z op pag. o 1 4 van myne Proeve

te willen inzien , en met de daar aangehaalde Auteuren

te vergelyken , en ze tot een voorwerp uwer attentie te

maaken. My dunkt, indien wy gelegenheid hebben van

eenige experimenten te doen , dat dit articul nimmer uic

het oog behoorde verldoren te worden. — De volgende

noot Ca), geevt een formule op, die beflist heeft; maar

door meer andere proeven behoord gefterkc te worden.

—

De kracht van het Teerwater moet groot zyn, volgens

de aanhaalingen
, p. ai 6; en van den Jeneverboom,

op p. 117. Ik bidde U, kan het zyn, laaien ze in

uwe Proeven gedaehc worden. Het middel van
Waldschmidt heeft , meene ik , volgens Haller
beftaan uit de Tinftura aquofa Rofarum. — De tegen-

giftige kracht van de Campher moet hier groot zyn, zoo
als uit de proeven van Rosenstein en Rouppe
blykt. Hirschell heefc ze tot een Voorbehoedend
middel , met acetum deftill. gebruikt, Deszelvs Briev

diend

Cf) [
vinden in des Scbryvers Iliftoria ccnflitutionis Eff*.

dertien Ptrmlnofe &c. Lugi. Batav. 1769, psg. in.J

K 2
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diend Uw Ed. teleezen: te vinden in de Geneeskundige

Bibliotheek
, VII Deel, p. 779 ; en overwaardig zyn na-

geflaagen te worden, Loub & Hilaky. Cant-
well heb ik niet kunnen magiig worden. Laat

het my by dit weinige, nog geöorloovd zyn het volgende

problematice te voegen. Zoude het Acitum S wie te nu
& Hartsoekeri, tamjuam ma/ignis accomodatijjimtnn,

in deeze Ziekte niet in aanmerking kunnen koomenV—

•

Zoude men den Regulus Antimomi medicina'is, van den

beginne af, met de Mognefia a/ba
, of eenig ander Stil

medlc.
,

(by voorb. Sa/ mirab, Glaüberi ,) op
deeze wyze, niet geruscelyk durVen geeven : Bp Sa/is

alicujus medii Jvj. Regul. Antimomi medicinalis

Schulzii 5 ij. Camphor<e gr. vlij. div. in dof. xvj. ter

de die i. futnend. P

Mag men , in deeze kwaadnartige Ziekte, niet biflyk

denken, aan het Elixir, antipejlilentiale Crollii: warr

van Uw Ed. omftandig kan nazien Öi emerbroér,
de Pefle ,

Lib. III, p. 146 ? — Veel waarfchy nlykheid

heeft zich hier in ,
aan my opgedaan : en ten einde zulks

te beproeven, heb ik , in voorraad, diergelyk middel las-

ten vervaardigen ; loco Flor. Sulph. , de Kerm. muur.

neemende, die byna de proef van eenen vasten Sulphur

hield”, enz.

( getekend ) I. J. VA n den Bosch.

[A N T W 0 0 R D.J

Nytnegen den 15? Mey 1773.

— Ik ben reeds lang verfchuldigd geweest op Uwe ver-

plichtende jongde Misfiven te antwoorden : dan , aangezien

de Rotkoortfen, Kinderpokjesenz. mydagelyks dehundetl

vol gteven, en dezelve daerenboven zoo zaakryk zyn,

heb ik tot hier toe niet daar aan kunnen voldoen ;
en kan

ook ibnns niet: maar hoepe, mync gedachten daar over

nader te laaten gaan.

I
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Ondertusfchen verplicht my Uw Eds. informatie , aan-,

gaande den Rcgulus Antitnonii wisdicttiftlis ,
en deszelvs

'gebruik in Vanoüs ,
myne plechtige dankzegging Jeswegen

re doen. — Tot hier toe heb ik denzelven ,
in twaalf

Lyders, met het uirerüe lucces gebruikt, zondereenen

eenigen te verliezen; enbevinde, dat ’er minder Etter

iq de Pokjes geformeerd, en de febnsfecundaria weinig

of niet zy. Onder anderen ,
heb ik een volwaslchen

Vrouwsperfoon behandeld , die raogelyk meer dan ic,ooo

Pokken had; en welke, geduurende de fuppiiratie, altyd

wei at, fliep, enz. ja byna niet ziek was”. enz.

( getekend ) M. J. de Man, J.JV.Zn,

[Briev aan den Heer de Man.]

’s Hage den i8 D . Mey 1773.

— „UwEd. vriendehke Misfive, my gister geworden

zynde, kan ik niet afzyn zoo fpoedig raogelyk eenige

rescriptie te rug te zenden; gemerkt my, federt mynen
laaiden, nog eenige aanraerk.elyke zaaken zyn voorgekoo-

men, die foms van nut zouden kunnen zyn in het behande-

len der grasfeerende Epidemie. Onder het leezen, naa-

raelyk, van de Verhandeling over de uitwerkingen van

dtCampber enCalomel

,

in de Gal- en Rot-koortfen
, enz.-

door Daniël Lysons, M. D. te Batb , vertaald
f

1
7

door Dr. J, Veirac, zyn my zulke reflex iën voorge-

koomen, die van grooce nuttigheid zouden kunnen zyn;
indien gelyke waarneemingen

,
in het tegengaan van de

koorts in het eeriïe tydpe;k, Haagden: wanneer men,
my::s oordeels, het zeer verre zoude kunnen brengen

in het beftryden van die wreede ziekte
; veele moei-

lykheden ontgaan waarin inen thans, met al of niet in te

enten
,

gebracht word
; en de pokziekte op eenen zeer

vasten en ze .eren voet gelukkig kunnen behandelen. De
anaiotfe (f rookte hier zeer wel mede: dekoortfen die Ly-
sons behandelde, waaren continuce ; hy merkte ze aan
als maligna. va n S wi f. te n hcefc dc pokjes ook zoda-

- K 3 nig
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nig aangemerkt; en, nevens Dimsdale en anderen,
(net gene ik doorgaans in myne Proeve in het oog heb
zoeken re houden) geleerd, dat men die ten eerften be-
fhyden moet; want, laat men die den gewoone loop
houden, k >mc men yeeltyds te kort. Lys o ns bemerkte
dit insgelyks in zyne zieken: behandelde hy ze vol*
gens de gewoone wyze, zoo liep het liegt af; ging hy
de koorts ten eer/len tegen

, zoo kwam hy in 2 a 3 dagen
alles te boven. — Ten aanzien van het Pokgif, is ’er een
dubbelde prarogdtive in de Campber

. ; van, naameljk, de
koorts te lnuiken,en de Pokünct krachteloos te roaaken. •—>

1 ^ twyfFel dei hal ven geenszins of Uw Ed. nieuwsgierig-
heid zal hier. door opgewekt worden,, om dit kleine
I ractaatje zelve te leezen, en het nut, met uwe eigene
refkxien, te beoordeel.en

: geenszins bekommerd zynde,
of Uw Ed. zal insgelvks wel eenige Proeven, ter nadere
bevestiging, in bet werk ftellen. —r* in dit werkje zal

Uw Ed. ook eenige fraaye kleinigheden over de Calomel
vinden; die insgelyks z?.er met myne pramhfen ftrooken;
in welke ik heb zpeken aan te toonen, dat, zal men
Mercurialia geeven, die zeer, zacht zyn moeten. — Uic
deezeconfideratiën

,
zoude men de Calomel in pnpbyluxeos

Scopum kunnen gebruiken
, ,de Campber in het beltryden

van de eerfte koorts, en de Ilegulus Antimonii medicina-

lis ,
benevens de 1 r* aqmfa Kpfarum voor het verdere

beloop der ziekte. Sedert mynen laatflen, heb ik ver-

fcheiden plaatfen over de acicla nagezien; en bevinde, dalf

men in Pesttyden daar al zeer fterk op vertrouwd heeft,

ën dat zy
,

in de Pokziekte, den onderzoekeren zelden te

leur gefield hebben”j enz. <
,

, . ,

'• .1 .
f ' (getekend) I. J. van den Bosch.

[A N T W O O R D.]

Nymegen den 190 Mey 1773.

•— „Betreffende U w Ed. voorgelegene cndcrfcheidene

middelen
,
ter voorbehoeding der Kinderziekte; zoo geloov

"
• ik
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ik zeker ,
dat er eenige onder zyn ,

waarvan men iets zoude

durven hoopen De meeste prys echter ,
zoude ik Hellen

opcien Kegulus Antimonii medicinalis en de Campber ; wel-

ker laatfte vis anti-feptica in malignis ,
reeds overvloedig

bekendis, edoch de byzondere vis anii-variolo/a ,
(be-

halven uic het gene door Uw E<J is bygebracht gewor-

den,J allerduïdely kst blykt , uic het gene C L. Hofemann

vermeld, (re vinden in de Geneesk. Bibl. V Deel p. 184 en».)

endoorden HeerTROM?EL ,
{ibid, p. 191) bevestigd. Ook

zegd P. Pktersen, Koningl. Zwetdfche Reis-apotheek,

p. 67. , dat de Campber
,

in ’t gemeen, de verëttering

belet; en keurd daarom af, dezelve in eene groote hoe-

veelheid en langduurend, in Roos en Ontfteeking, uit-

wendig te appliceeren. Aangaande verdere merkwaardige

heüzaame krachten der Campber, verdiend geleezen te

worden, C. dePonteau, Mètanges de Chirurgie

,

Lions 1760, in 8°., welke op p. 183, vethaald, (’tgene

xny echter zeer bedenkelyk , en tot nog toe twyffelachtig

voorkooim) waargenomen te hebben, dat eene Lyderes,

aan welke binnen een half uur
, 60 greinen Campber

waaren toegediend, daar van eene byna doodelyke koude

had ondervonden; willende daar uit de verkoelende kracht

der Campber aantoonen :
’ hoewel ik liever zoude van

meeninge zyn, non aliam bujus remedii
,
quoadrefrigtr'ium,

rationem ejfe, quam qua Pini ,
ISint Spiritus & Em-

plajirorum veficantium eft ,
putbus & faepe ad modera -

men reducatur pulfus ,
quatenus removeantur caufa,

prcedertim fpasmi
,
qui eundtm ,

auElo vafa inter & bumo-
res attritu, incitaverant. Ceterum iis adjlipulor, qui Cam*
pbora non minus

, ac Pino fcf Cantbaridibus virtutem
calefacienii tribuant (0). Excufeer deeze kleine digresfie.

Dan,

(O [ &at is

:

dat ’er geene andere reden is te geeven , vaa
de verkoeling door dit middel, als die, waar door de Wyn,
Brandewyn en Sfaanfche-Vliegplaafter* hetzelvde bewerken: door
welke inigelyks , niet zelden , de poli tot bedaaring gebracht
word; voor zoo vér de oorzaaken, en byzonder de fpanmngcn,
welken de pols, door de vermeerderde wryving der vaten eo

K 4. voj-
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Dan, hoe het zy, ’t is zeker, dar de Cawpber, ter
rechter tyd gebruikt, veelvuldige merires, cnwaarlchyn-
Jyk ook tegen de Kinderpokjes

, hebbed’ enz.

£getékend

)

M. ƒ. DE M a n
, J. W. Zvt

[B

r

i e v aan den Heer deMan.]
’
s Rage den Oflober 1773.

„ Nimmer had ik kunnen denken, dat myne gedachten
over het beftryden van de pokfmet zoo ferieus zouden
geworden zyri; zulks dacht ik zelv nog niet, wanneer ik
aan Uw Ed myne gedachten wegens den Regulus tnedi-
ctnalis communiceerde. Thans echter, is de analogie
tusfehen deeze Ziekte en het Geneesmiddel, door her-
haalde proeven van verfchciden loert, zoo hoog geklom-
men, dat ik geen ogenblik meer twyffele, aan de volko-
mene ontdekking van het waare tegengift in deeze wreede
ziekte. Om deeze reden verzoeke ik Uw Ed. op het
yriendelykfte

,
dit middel voor als nog te willen blyven

voor zich zelven houden : niet, omdat het niet nuttig is en
betaamelyk zynen inedemensch van dienst te zyn,en, was
t mogelyk, uit de kaaken des doods te redden j maar, op
dat, door kwalyk genomene Proeven, of een niet wel
bereid middel, het goede dar in het zelve is, niet in ver-
denking koome; enwylik, nu ik zie dat myne poogingen
niet vruchteloos zyn

,
het ontwerp gaerne tot die vérheid

zag, dat het als een algemeen geneesmiddel konde voort-
gebracht worden. Mag ik my vry, en in eene vooron-
derftelde fecreresfe aan Uw Ed. openbaaren, zoo man-
queeren ’er twee dingen aan den Regulus-, naamelyk; dat,

wanneer hy niet wel geëdulcoreerd is, ’er fommige dee-

• . - » .
•• ; •

, \ len

vogten op elkander , hadden aangeprikkeld, weggenoomen wor-
den. Voorts ben ik bet met die genen ééns. , welke aan de
Campbtr geen minder verwarmende kracht, als aan den Wyn en

Spaanfche-VJiegcn tqekenncn. ]



fi-y LAGE N. 141
. | .

. .
, j r

len van den gemeenen Reguius aan blyven hangen; en

dat hy, op het einde van de ziekte, te zwak is, om het

miasma dat in de papula is blyven hangen , zoo vaardig

als den eerden aanval
,
te overwinnen ;

waar door de bobbels

te lang overblyven. Dit moet verholpen worden; en ik

ben ’er werklyk mede bezig: insgelyks met proeven te

neemen, ab ipfo ir.orbi invofione ;
waar van ik ’er reeds drie

heb, die wonderbaar gedaagd zyn Men zag de (lippen

waarde Pokjes zouden gtkoomen zyn, maar de pokjes

zelve bleeven achterwege, en de Kinderen waaren niet ziek.

Die genen welke ik den gden dag, volgens deeze nieuwe

manier heb gaan behandelen
,
zyn allen in elv dagen de

ziekte te boven geweest, zoo dat alle de Pokken, over het

gantfche Lichaam ,
droog waaren. ik heb ’er twee met

lamenvloeyende behandeld en de uitwerking was dezelvde.

Op het aangezicht zag men ze, met hoopjes van vyf en

twintig re gelyk verdwynen. Allen hadden zy op den

ódendag, eene ligte vermaaning van koorts; waaren voor

het overige niet ziek ;
en aten fmaakelyk het gene de

keuken dagelyks opdischte.” enz.

(getekend') I. J. va n den Bosch,

[ANTWOORD.]
Nymegen den 16“ Odlober 1773.

„ Ik verblydde my, uit Uw Ed: jongde Misfive te

verneemen, dat Uw Ed: gegronde hoope vermeende te

hetb-jn, om, door herhaalde Proeven, in onzen Regulus

een volkomen tegengift regen de Pokjes, met vernietiging

en uitroeying van derzelver miasma, eerlang te zullen

vinden. Ik wensch dat de Allerhoogfte
, met wien

Uw Ed: dit werk, gelyk betaamelyk, begonnen heeft.

Uwe poogingen verder zegene; en wy ons eerlang ver-
ryk: mogen zien met een middel, waar onze Konst
recis zoo lange, als naar een Lapis Pbiiofopborum

,
reik'

halzende heeft uitgezien.

K 5 Ik
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Jk had, m eene myner voor,gen, Uw Ed: gemeld, dat« reeds een gewenschc effeft xn de Kinderziekte, welke
alhier gras Teerde, echter nu geheel ophoud, van onzen
Kegulus ondervonden hadde.

Dan, federt dien tyd
, heb ijc, onder deszelvs gebruik

drie Patiënten verlooren; als: io Een jonge fterke Dienst-
maagd, die over het geheele Lichaam de Confiutntts had,
en den i Sden dag overleed; hebbende in het midden der
ziekte eene fterke dorting door dc Mttijes gehad 2 oEen Kind van byna anderhalv Jaar, mede met de Lonfluen-
tes over het geheele Lichaam bezet; by rvien op den 17dendag, de PoKjes op de beenen,' in plaats van ie droogen
as ontledigde zaüjes t’lamenfloegen

^ waarop een doorl
loop, duiptrekkingen

, en den 20'jlen dag, de dood volg*
den: zynde het rny echter twyffelachtig, of de dentitk
mede alhier niet te befchuldigen zy.' 30 ‘ En laatftelyk,
eene adelyke Dame, waar van ik eene breedvoerige en
gearticuleerde Hi/toiia morbi

, ( of die fömwylen Uw £d:
ia deszelvs poogingen van' dienst zoude kunnen zyn) niet
ondienftig geoordeeld heb, hier te laaten vólgen. Ikheb
de gebruikre middelen nominatim daarby’" opgegeeven
ten einde Uw Ed: van alle omdarïdigheden

,
geene uitge-

zonderd
,
een volkoraene onderricbtingzoude hebben. Dan,U wEd. gelieve hierin zich alcyd voor oogën te Hellen

,
dat

deeze Lyderes, door voorgaande’ ziekte, zeer verzwakt
was geworden; en haare krachten dienvolgens telkens
onderdeuning en opwekking vereischtèn (£).
Het nur der Campber

, dunkt my, word hier uit ome-
genzeglyk beweezen.

Ook heb ik van den Regu/us medic. alom ondervonden,
dat onder deszelvs gebruik

, de Koorts zeer gemaatigd , ?a
by veelen zeer gering was, en alle de Lyders by hun
volkomen verdund gebleeven zyn.

Dan,

C Men heeft deeze Hifloria morbi aan het einde deezer
Byligc , ils een Supplement toe dezelve, eene plaats gegeeveo.J
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Dan, uit aanmerking van deeze twee laatfle gevallen

ben ik in vermoeden geraakt, of dit middel foinwylen

fgelyk het Sulpbur. aurat. Avtmonii in inttrmUtenUbus)

de Koorts niet al te zeer wederftaaf; en daar door, vooral

in zwakke voorwerpen, gelyk deeze geweest zyn ,
oor-

zaak zy, dat, of de Etterftoffe niet genoeg raar buiten

gehouden, of, door opflorping van het eene deel, Jiatit

Juis temporibus, naar binnen gekeerd zynde, wederom pro

morbifni gcnio
,
naar andere en gewoöne deelen

,
(by voor-

beeld , van de handen naar de voeten ,)
niet uitgedreeven

worde: met dat gevolg, dat de pokjes eensklaps, zon-

der tot de verdrooging re fcoomen ,
met eenen doodely-

ken uitgang, nederfiaan.” enz.

Cgetekend) M. J. de Man, J. W. 2».

r
' . V '

. .
1 . . * I

[WEDE R-A N T W O O R D.]

’s Hage den 9“ November 1773.

— „Uw Ed. weet, hoe ik in mynen laatften, over

den Regulus Antimon. med. dachc, en op wat wyze ik

dien verhoopte te verbeteren. Ik vley my, indeezen niet

geheel bezyden het waare gedacht te hebben : ten min'

fte, ik heb in drie Kinderen, waar onder een van myne

Dochtertjes ,
een fpoediger afvallen van de Pokpuisten

bemerkt; die onder het gebruik van den Regulus te lang

bieeven (laan zonder afvallen. Het middel is nu zeer

eenvoudig, en alleen coor het Sulpbur fixatum Antim.

verholpen; van welke compofitie de Kinaeren om de drie

uuren, een Pil van 4 gr. inneemen. Het eerfte Meisje

heeft, na de eruptie, niets anders gebruikt; en heeft, na

zwaare Pakjes, ligte, zonder ziek te zyn, gekreegen;

en is den elvclen dag volkomen herfteld geweest: met af-

vallen van alle de puisten. In myn Dochtertje heb ik het

virus zoo veel bot gelaatcn als ik konde, en niet gelaxeerd:

ze!v zoo, dat’erpyn en benaauwdheid in de keel kwamen;
toen heb ik beginnen te geeven

,
alle 3 uuren, Regul.

Ant.
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dnt. meel, gr. v. Sal mir. Glaub. gr. x. Com. rofar. rub,
q. 1. üt fiat bolus. Hier mede twee dagen aangehouden
zynde, wierd, om de 3 uuren, de Pü met war EU&, e
Casfia gegeeven. De Pokjes zyn maar een dag laater
droog geweest, en twee dagen iaater afgevallen. Had
ik maar gélegénheid een meerder aantal Proeven te doen

,

komc het my voor, dar men dit middel ras tot eene ge-
noegzaame volkomenheid zoude kunnen brengen”, enz.

Cgetekend') I.
J. van den Bosch.

'

\
f

'
;

,.
v

’

. .

* ' ' '* * '•*

I*

[B

r

i e v van den Heer de Man.]
v *

• • 1 • J - •
•

.

Hymegen den 13“ November '1773.

7 *’ Bd.zal my verplichten, per naaste, my
te informeeren ;

•

' "

1° OfUwEd., in het bereiden van het Sulpbur fixalum
1Uimonii

, B oer h a av e volge (Chem. proceJJ, 2. 2.0) , of
eene andere methode beter keure ?

2° Hoe dit middel in gedaante van Pillen door Uw Ed.
gebracht worde ?

3 ” Wat Uw Ed. denke van F. C. Medicus, twt
fcer 2Cusrcttung ter £mt>er-2Muttcrn: willende, dat de

Kinderpokjes uit teen byzonder venyn oorfpronglyk,

maar alleen eene febris inflammatoria zyn, waar in het
bloed, en onrftooken

,
en in den Vet-rok uitgeftoit

word; met gevolg van fuppuratie enz.: welke echter
geprasvenieerd zoude kunnen worden; indien men flechrs

door bekwaame middelen
,

in het begin
,
de inflammatie

tegen ginge”. enz.—

.

( getekend) M. J. de Man, J. W. Zn,

(

l

[ANT-
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[ANTWOORD.]
’j Hoge den 1® Maart 1 774 -

.

^ Belangende de voorgemelde Vraagen in Uw Ed,

Mislive van 13 November

:

jo In het bereiden van het zoogenaamde Sulpbur fixai

tum Antimomi ,
vel potius per fe pr&cipitatum ,

volgè ik de

bdchryving door my uit F. Hoffman opgegeeven,

goo r a mogelyk: neémende Regul. Antim. Schulziï

SqI Tart. a fiv. Aq- Calcis Lib. viij ,
welke te Ta-

rnen eenen geruimen tyd gekookt hebbende {puta 3 a 4

uurenl zoo word het Vogt zachtjes af- of door-gëgooten,

[zy hebben het hier laaten filtreeren') en doorgaans uit

doezen Procefius ,
ruim één Once zuiveren fraay gecou-

leurden ów^^wbekoomen ;
welke veel zachter is dan de

Kermes Mineraal: ten minden geene vis drafiiifa

,

in eene

behoorlyke gifte toegediend, bezittende; maar wel eene

heilzaame vis alexipbarmaca.

2° Hoe tot Pillen? Balfami Peruviani, Vitelli ori q. G

fubacli ope. En wel doorgaans van 3 deelen Regulus ,

i d. Sulpbur ;
maakende eene Pil uit, en eene gefchikte

gifte voor een Kind.
° 30 Wat ik denk van M e d i c u s ? Het eerfte laat ik

onbellist : maar ten aanzien van het tweede, ftemme ik

hartelyk met hem in; engeloove dat het onvergeevlyk is,

dat men geen meer moeite aanwende; en die Rejolutie,

welke zoo menigmaal mogelyk gehouden en verklaard,

ja, door de Natuur zelve gedemonftreerd is, niet meer

bewerkt, bëvoorderd, doorzet, en met nieuwe Proeven

flaavd. De vooroordeelen zyn nog te groot , en daar zal

meer praeparatie noodig zyn
,
om deeze ftyfhoofdigheid

te overwinnen. — Intusfchen heb ik dit werk niet geheel

onmogelyk gevonden, vermits ik my verbeelde, in drie

onderfcheidene onderwerpen,blykbaare uitwerkfelen [daar-

van] gezien te hebben : naaraelyk, door het geeven, (on-

middelyk naden eerften aanval en het volvoeren van de
na-
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mtuurlyke ïndicatiën ,) van een BaA/j e* gr. v. Camphora
*s avonds en ’s morgens. Ik geloov ’er ééns Myrrba by’
gedaan te hebben. Altans daar is in deeze drie, op of

x
,*>a deezen aanval , geene Pokziekte gevolgd ; en de Lyders
zyn, tot heden, gezond geoleven. Ik zoude gaerne meêr
Proeven hebben willen doen , maar konde niet zeer daar-
in voortgaan, wyl ik liever eerst myn oogmerk bereiken
wilde, in het voortzetten myner Proeven op de Febrit
fecundaria ; waarin ik al vry wel geflaagd ben”, enz.

(getekend ) I. J. van den Bosch.

[En, omtrent de Gisting in de Fokjes, in tenen

naderen Briev , als volgd
.

]

*s Hage den 7“ Juny 1774.

—
“ » Bc heb dit Stuk over en weder doorzién, en

één en andermaal daar over, met onzen gemeenen grooten
Leermeester, de Heer G Au bios, gefprooken; die my
niet weinig over het zelve voldaan heeft. — Zyn Ed.
Belde my,. met krachc van redenen, voor, dat den
grooten Maaker van ’t Heelal, maar twee wegen van
vermenigvuldiging heeft gelieven daar te Bellen; en dat

aan, ons menfcben geene andere bekend zyn: teweeten,
alleen de, Generatie en de Fermentatie. En dat ’er geene

bewyzen genoeg zyn [in deezen], voor de Generatie ; die

wel tot fommige Huids- kwaaien , maar piet tot alle kan
gebracht worden: weshal ven de Eariola allerwaai fchyn*
lykst tot de modus ajfimilandi per fermentationem behoo-
ren. ( Lees nu, uit dit oogpunt, de $.fCO van de Jnjlit.

Patbolog ) zeggende wyderc lp dat dit Stelfel eene aange-

noomene Leere is geweest by de oude Alchemisten ,
en

dat zy zoodanig eene fermentatie erkend hebben in de Lig.

haamen, onderfcheiden van die der Vegetabilia five vinofa

vel ccrevifiariit,

;

dat zy de verrotting als eene fermentatie

,

five ex motu intejtino voortgebracht, aanmerkten: ja, dat

van Helmoni, op verlcheidene plaatfen leerde, dat

’er
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’er in elk byzonder deel cere fermentatie gefchiedde
; het

oog hebbende op alle fecretUn, zoo wel in den gezonden

als zieken ftaat; dat Stahl dit Leerftuk nog zuiver

heeft voorgedaan ; maar dat de groöte Boerhaave,

(dit niet met zyne mathematifche deukbeelden kunnende

overeenbrengen , ) hetzelve verworpen had : mogelyk ten

nadeele van veele zaaken welke hier door licht ontvingen^

dat de Keer Brinkman te Cleve ,
een vry duidelyk

denkbeeld over dit Stuk, in een Hoogduitsch Tradlaatje

over de Fermentatio vegetahilis

,

en een ander over de

Fermentatio animalis , had opgegeeven: zynde het al-

leen jammer , dat deezen Heer zich nier genoeg op de

Chemie verftond ,
en de Inëming al te vér gepousfeerd

had. —

—

Appliceer nu deeze dingen eens op de Kinderziekte,

en dan zullen veele zaken vry klaar worden. Wat be-

gunftigd bet meest de gewoone fermentatie P Na de veree-

niging der beide Lichaamen, eene bepaalde warmte en

ongestoorde rust. Wat bevoorderd bet meest de Kinderziek-

te^ Eene zekere Luchtsgefteldheid vplgens Huxh am;
wakker broeyen tusfchen de Dekens, en ftil, toegeftopt,

in het Bed te blyven liggen. Wat Jeerd ons de behandeling

van R h a z è s en de Inenting, welke ( myn’s oordeels

)

daarvan ontleend is, ren minften door Sutton, naar

dezelve is verbeterd ? De Lichaamen in eene maa-
tige beweeging te hoüdén , en de warmte dezelve

omringende, zoo veel mogelyk te verminderen. Wat
doen hunne Geneesmiddelen ? het medegedeelde giflevendig

te houden, het naar buiten te dryven en daar door te

verminderen, of de ftil te en rust aan hetzelve te benee-
rnen ; of de hitte in het Lichaam indiervoege te maatigen,
dat de Gisting daar door niet raerkelyk kan worden aan-
gezet. Was dit niet de bandelwyze van S utton en dt
zynen

, niet zoodra de Koorts verhefte, hunne Pillen te
geeven? Moet men, tot dit oogmerk

,
niet een groot ver-

mogen in de Campber zoeken ? Deeden zy dit niet met
hunne Pillen, in welke veel Campber kwam ? Welke
myner Proeven Jlaagden bet best ? Immers die

,
by

welken de Campber gevoegd wa6. Over-
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Overweeg dit weinige eens. — Alles, beken ik, kan
men niet doorzien

; maar dit worden wvdagelyks gewaar
dat de Wetten in de Natuur, eenvoudiger zyn dan wy
ons zelven dikwerf daarvan verbeelden”. (*) enz.

Cgetekend) I. J. Van den Bosch.

[Deeze Briefwisfeling werd, wat deeze Onderwerpen
betreft, eerst door eene ernflige Ziekte welke den Heere
de Ma n aantastte, vervolgens door dien ’er zich geene
gelegenheden tot Proeven, voordeeden

, (uitgezonderd
alleen één geval in de maand Juny van het Jaar 1775- (c))
voor een geruimen tyd opgefchort toe dat de -Heer d e
Ma n, op het medegedeeld bericht, van den ongunfligen
uitflag welke eenige Proeven, te Delft met deeze mid-
delen genoomen

, ( z o als zy dèstyds ingericht waaren )

hadden gehad, op de volgende wyze antwoordde, op
den 18“ January 1777: tevens bericht geevende van
zeven wel geflaagde Proeven.]

•
'

..

‘

'

» Ik

. (*) [ In het vervolg van dazen Briev , vind men het volgende

ah een Haaltje daarvan gemeld. -- „ Zeker voornaam Üoïïor te

„ AmHerdam behandelde vruchteloos eene waterzuchtige Damt ;

„ dés een Vriend haar aanprees
, § fpond] beste Potasch , waarop

„ gegooten § pint kookend water

;

de asch wel gefmolten zynde ,

„ moest alles door een wollen lap gegooten, en daarvan drie-

M maal ’s daags vyftien droppels, met Wyn of Bier, worden ge-

„ brdikt. HaaY Medicus lachte met het Geneesmiddel ;• vergunde

„ echter dat men het beproevde: en, op den derden dag van het

„ gebruik, vond hy zyne Lyderes dermaate veranderd, dat hy

,,
raadde daarmede voorttegaan. Zy ii berfteld ; en nu gebruikt

,, de Doftor dit middel by alle zyne waterzuchtige Lyders: van

w tien die het zelve gebruiktea
, zyn ’er zeven of acht herdelf’

.**

het gene men als eene toegijte
, hier nog haft willen byvoegen."]

Qc') (Men heeft geacht, déskundigen geenen ondienst te zul-

len doen met de mededeeling van dit zonderling geval, en de

onderfcheidene aanmerkingen daaromtrent gemaakt. Men beeft

het zelve dés, achter deeze Bylagc, als een tweede Supplement

tot dezelve, geplaatst.)
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„ Ik verwonder my £eer, dat, daar de Proeven mét

UvvEds. Antimoniaale middelen te Delft genoomen,(even

als te vooren by Uw Ed. en my) eene gewehschte uit-

werking gehad hebbetij "dezelve naderhand met eenen

ongelukkigen uitdag zyn achtervolgd geworden.

Uw Ed. meend dit te moeten toefchryven, aan den tö

vasten faroenhang van den Regulus Antifn. Medicinalis

;

die ook boven dien, niet genoeg gewreeven zoude zyn

geweest, enz. ' * Vs .

Maar, was het niet dezelve Regulus
,
waarvan Uw Ed.

voormaa's met vrucht gebruik gemaakt
,

en den Heer

Dr. Verbrugge voorzien had? of was deeze hieuw toebe-

reid ? mogelyk van Antimonium ,
dat een menigte lood

(gelyk hot Engelsch Spiesglas) in zich bevattede; of,

genoomen van het onzuivere bovenfte eri breede gedeelte

van den Antimonie-kégéi.
.

Indien dit Iaatfte mogt plaats gehad hebben , zoo zoude

Uw Eds, vermoeden my niet ongegrond voorkoomen

:

maar, is het eerfte waar, zoo zoude ik liever die fatale

gevolgen toekennen
, of aan eene toegenoomene kwaad-

aartigheid der regeerende ziekte , of aan de byzondere

gefteldheïd der Lyderen; wier natuurkrachten
, noodig

óm de Pokftoffe uit te dryfren en buitén te houden, fom-

wylen te zeer door den Regulus , weörhouden én ver-

flaauvvd konden. zyn géwordén. Immers, onzen Regulus

Antim. Medicinalis , is het waar koönsverdryvend Poeder

van Craanius (zie Pbarmacop. Borufs. Btandenb.

Edit. 1 734- P- 107) en ten hoogfteri aangepreezen (in de
Pbartti. Argemor. Ann. 1725-. p. 25-2-) in alle foorren

van Kootffèn ; zoo giduurige als afgaande : in voege dat

ééne gifte, of twee, gezegd wófdé dikvvyls deeze ziekte

te hebbeh verdreeven.' :
‘

Dit zoo zynde, zoude daar door fomwyleh, in na-

tuurlyk • zwakke Lyderen , de Koorts al te zeer kunnen
bedwongen worden; eh, daar door, of de Pokftoffa

niet naar behooren uitgezet ; of, uitgezet zynde,

weder naar. binnen kunnen keeren t En dit laatYte,,,

L heb
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heb ik vermoed by myne overledene Lyderes
; van welke

ik, ruim drie Jaaren geleeden, Uw Ed. omllandig de
gefchiedenis mededeelde C

d

).

Ook is her. onder anderen, aan deeze koortsverdry-
vende ,

en den drift des bloeds (tillende kracht
, dat men

kan toefchryven (1° ) de achterblyving of geringheid der
Febrisfecundaria

; (a<> ) de mindere hoeveelheid van Etter

ï ,

de ver* weerende Pokpuistjes
; (30 ) de Refilutie dier

Eokjes
, fomwylen zonder verettering

; waarvan ik, in
het gepasfeerde J aar, nog twee voorbeelden gezien heb;
één, naamelyk, in een Meisje, welke eene menigte
van Pokjes, byna conduent, in het aangezicht had, die
allen eene geringe hoeveelheid Etters droegen; ferwyl’er
30 of 40 op de beenen

,
zonder de minde verettering

,

per refolutiomm verdwecnen
; met eene geWenschte her-

ltelhng van deeze kleine Lyderes. Een ander Meisje,
by den afloop van het voorig Jaar, kreeg de Kinderziekte,
na voorafgaande aanhoudende en geweldige Koorts; waar
tegen ik

, den eerften en tweeden dag
, met een gezegend

gevolg, een braakmiddel, enden derden dag een purgans
tèfrigeram gav . de pokjes

,
den vierden dag te voorfchyn

hoomende, met achterblyving der koorts, konden geen
twintig in getal bereiken; en deeze zyn alle, onder het
gebruik van den door m y voorgefchreeven ’ Regulus

,
zon-

der de minfle Suppuratie
, vefdweenen. Ook wierd ik,

voor weinige dagen, door een buiten -Predikant geraad-
pleegd, wiens vyf kinderen fuccesfive de Kinderziekte
kreegen: ik heb ze allen, na voorafgegaane E netica

, mee
onzen Reguhts behandeld; en ontving eergister de aange-
naame tyding, dat zy, tot den laatflen toe, gelukkig ge*
neezen waaien, en er onder deezen, één geweest was,
by wien de pokjes byna zonder eenige ectermaaking waa-
ren heengegaan.” enz,

{getekend') M.
J. D e M a ff, j. W. Zr..

Cd) [Men zie hier boven p. 142.3

£ Terwyl'
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j
Terwyl dezelve Heer, den 2“ Maart 1778, van de

volgende Proevneemingen bericht gav : 3

,, Het zal UwEd. tot genoegen ftrekken, wanneer

ik tevens melde
,

dat myne twee jongfte Kinderen,

in de afgeloopene Maand November
,

door de Kinder»

ziekte aangetast z.ynde, door my op de gewoone wyze,

alleen met den Regulus behandeld zyn geworden ;
met zo»

een gelukkig gevolg, dat zy, na de eruptie, byna niets

anders gedaan hebben, dan den geheelen dag om eeten

te roepen , te zingen
,

en vrolyk en dartel te zyn ;
zon-

der eene fchaduw van Etcerkoorts te gevoelen: ja dat*

by de jongde, de meeste Pokjes gerefolveerd zyn, zoo

dat ’er maar achttien op ’t aangezicht bleeven (taan; waar

van Hechts twee gezwooren hebben
,

terwyl de ove-

rigen allen verdroogd en afgevallen zyn: den twaelfden

dag vras by beiden alles gedaan. Zy waaren aangeftoo-

ken door een myner meiden, welke allerzwaarst de fa-

menvloeyende had; met eene falïvatïe

,

welke van den 67
tot den 23° dag, in weerwil van herhaalde buikzuiveringen

en andere bekwaame middelen, hardnekkig voortdourde.

Ilo heb den Regulus, na twee voorafgaande Emetica*

aanftonds na de eruptie, ook by deeze gebruikt, en haar

daar door van de Febrts Cecundaria bevryd. Maar den

24° dag, Honken fchielyk haare anders zeer gezwollen

beenen, en zy geraakte op eenmaal lberk aan het ylen;

als iemand wien de Pokltoffe naar het hoofd waie geflaa"

5ei1 * \
lk gav haar aanftonds , alle twee uuren , een theekopje van,

een decoEium
,
van een once Manna

,
een oncè Kina en een

half lood Sênibladen ; het welke, Hechts viermaalen ge-
noomen, 12 of 14 ruime Hoelgangen verwekte, en myne
Lyderes tot vollen verliande wederbracht,” (<?) enz.

{getekend} M. J. de Man, J.ïV.Zn,

• ....
..

[ANT-
( « ) T De ïleer de Mam doedsier op volgen : ,t lk kan Uwr

»f Ed. dit buikzuiverend Dccoftum
, wegens zyne ziekte en ech~

ter overvloedige werkingen, Diet genoeg aaopryzen. — Hee

L 2 tl
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[A N T W O O R D.]

’s Hage den 5" Juny 1778.

• „ Ik zeg Uw Ed. dank, voor de communicatie
van de behandeling der Kinderpokjes in uwe lieve fprui-

ten ;
als mede van het andere zwaare geval : waar in het

Putgans zeker veel goéds gedaan heeft, om het gevaar
aftewenden waarin zy door het inilaan der Pokjes ge*
bracht was. Mag ik hier myne gedachten op uiten,
zoo kan het wellicht van den Reguliis

, of te veel
van den zelven, gekoomen zyn; welke, te veel abfcr-
ieerende , zulke toevallen veroorzaaken kan. Sedert
myne eerde ontdekking aan UwEd., heb ik, zoo ikm'y
niet bedrieg, meer geleerd; en bevonden, dat dezelve
eene vermogende correctie ondergaan kan, en met andere

middelen, geene Salia zynde, moet verbeterd worden;
dat de Regulus geené P'eficulofee

,
veelmin Gangr<enof<z

geneezen kan, maar wel [de geneezing] bevoorderen;
tn dar deeze en de voorige wyze altoos en alleen moet
nederkomen, in het evenwicht in deeze ziekte tusfchen

de Natuur en het Pokgift te bewaaren. De Heer Gau*
b 1 u s en andere voornaame Mannen

, hebben lang van
my gevergd

, dat ik myne waarneemingen zoude op-m-
baaren: en ’r gene my hiervan weerhouden heeft, is, groo-
tendeels, de tegenftand die ik allerwege hier ontmoet
heb; anderdeels, wyl ik niet gaerne, zonder wel bcilaa*

gen’ te zyn, voor den dag wilde koomen.” enz.

(getekend) I. J. van den Bosch, (ƒ)

[Deeze

„ bedaat uit eene Colaiuur van 7 oneen, waarmede Ik een ónte
„ aqua Cinnam, doe mengen. Het is onbegrypelyk hoe twee
„ drachmen fol. Scnn. met een once Manna , een zoo krachtig
„afkooksel geeveo kunnen.” ’t Gene men, als eene toegift,
alhier nog beeft willen byvcègea'.']

CO C’CJit deeze briefwisfeling blykt, dat de Ontdekker nn
deezen zynen byzoDdcren Vriend, den Hecre de Man, de he~
ginfelcn van zyne Ontdekking

, onder vooronderrtelde geheim-
houding, wel heeft willen mededeelen; ten einde dow nadere

iboe-

t
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[ Deeze verdere Brievwisfeling bevat, voor zoo veel dit

onderwerp betreft, weinig aanmerklyks. Het gene uit

dezelve, boven, is medegedeeld, zal, (zoo men ver-

trouwd} aan déshundigen, eenig nader licht nopens den

trapswyzen voortgang deezer Ontdekking hebben ver-

fchaft : zynde deeze briefwisfeling voorts geheel afge-

brooken
,
door het overlyden van den Heere de Man:

wiens gedachtenis nog lange in zegeninge zyn zal , by

allen die deezen ervaaren Geneesheer en waardigen Men-
fchenvrieud hebben mogen kennen. J

\_EerJïe Supplement tot Bylage C.]

„ Ecne ongehuwde, voortreflfelyke, adelyke Dame,
oud ruim 45 Jaaren, was Jaarlyks, vooral in de Lente

en Na- Zomer, aan P^beuinalique pynen door het

Lichaam, in ’t byzonder door den Rug, tusfehen de

Schouderbladen
, lederd lange onderhevig

,
en , nu en

dan, door bykoomende koortfen
,
genoodzaakt geweest,

het bedde te houden.

Hit/fr door was haar geflel merkelyk verzwakt gewor-

den; hoewel zy, in ’t begin van dit jongde voorjaar,

onder hergebruik van bevyaame middelen, zeer in krach’

ten fcheene toegenoomen.

Dan, in ’c laatst van Mey wierd zy aangetast van eene

aanhoudende, nochtans aflaatende ( remitiens ) koorts;

welke niet dan na veertien dagen overwonnen werd,
en dusdanig haare krachten benoomen had, dat zy dage-

lyks maar eenen korten tyd
,

in een Leuning -Stoel
,

buiten haar bedde, opzitten kon.

Dit

Proeven, in zyne WasrncemingeB bevettigd te worden: echter

ii hy zelv de eenige bezitter der Ontdekking gebleeven , de-
wyl hy, de van tyd tot tyd gemaakte verbeteringen aan denzel-
ven niet medegedeeld heeft , verkiezende die alvoorens, door nog
meerdere proeven geftaavd te '/jen; en doordien de eindelyke

voltooyiog der Ontdekking, eerst na het oveilyclen van den Heer
Be Man heeft plaats gehad. ]

L 3
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' Dit naamvlyks vier dagen gedaan hebbende, werd
ïy, des nachts tusfchen den 14» en ryn Juny, door eene
hevige Koorts, welke aanhoudende was, echter haare

kennelyke afiaatingen hadde, befprongen.

Ik zig dezelve, in t eerst
^
aan, als eene recidive der

voorige Koorts, en gav den iyn juny hztüecoEtum fubA.
Den 16? , de Lyderes zich niet beter, en eenigszins

wa]g-agtig bevindende
, fchreev ik voor het Braakmiddel

fub B; ’t welke zeer gcmaklyk werkte.

Den T7°
,
werd, mede ter bevordering des ontbree-

kenden Stoclgangs, gegeeven het Decoclum fub C.
Den 18^ , geene Stoelgang gevolgd zynde, en de Koorts

even fterk byblyvende, werd haar toegediend de Wey
fub I)

,
benevens het Mengzel fub E.

Dien zelven dag, aan den avond, werd ik, op het

onverwagtfle, en niet zonder verbaazing, de Pokjes op
haar aangezicht, en hier en daar op de handen ontwaar.

Den 19? was er geen Koorts; en ik fchreev voor <^s

Poeders fub F. ,

'

'

t
.

Den 20B
,

klaagde de waardige Lyderes over pyn
in de Keel

,
en eene belemmerde doorz welging

,
waar

tegen men haar een matrasje van de Kruiden fub G, en
tie Syroop fub H ,

deed gebruiken
; leggende tevens de

Spaanfche- vliegplaaster fub I, tusfchen de Schouder-

bladen.

Den 2in was de Keel byna toe, en de doorzwelging

geheel onmogelyk.

Ik bediende my dès, volgens den raad van Tho: Came-
ron (zie Comm. Lipf, Vol. II. p. 344 & 34*)) van het

middel fib K; wélks waesfem, door hulp van een

Tregter, met een pyp van ongevaer drie voeten lang,

(daar toe afzonderlyken met allen haast vervaardigd,) door

den mond, in de keel werd gebracht, en van eene zoo

gezegende uitwerkinge was, dat, aanftonds daar op, de

Lyderes, met gemak, drinken konde; en een aanhou-

dend gebruik vau dit middel verder niet vereischc

werd.

Opi . . >
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Op het voorhoofd en den neus waaren dePokjes famen-

vloeyende; doch op het overig gedeelte des aangezicht»,

almede op de armen ,
voeten en^. onderfcheiden ofdiscreet.

Ook ontdekte ik, dienzei ven dag, op het voorhoofd,

bier en daar, als van onder de meenigte der famen-

vloeyende Pokken doorfchynende ,
eenige paers-blaau-

we, of zwartagrige plekken, waar van deeze en gene de

grootte van een huiver had: terwyl zich tevens op de

armen, overal, tusfchen de ( aldaar discreet zynde) Pok-

jes, duizenden van paers blaauwe Stigmata of Stippen,

openbaarden; welke niet groorer waren, als de punt van

eene naald, en veel al, by wyze van kleine trosgelyke

Vtrzamelingen,kleine cn ondericheiden’vlakken uitmaakten.

Het was my twyffclagtig, of ik deeze Stippen tot de

Petecbice
,
of tot de tuiHaria brengen moeste, hoewel het

eerften my w. arfchynlyKer voorkwam; dan dezelve, als

cok de opgemel.de groote plekken van het voorhoofd,

mankten my niet weinig bedugt.

Is deed aanflonds het Mengzel fub L. vervaardigen ,
en

,

daar by ,
tevens tweemaal ’s daags een der Poeders

fub M. itweemen : leggende op het voorhoofd Comprcs-

ftn ,
nat gemaakt in den Spiritus van Campher met water

vermengd.

De Lyderes, welke zich fhauwhartig gevoelde, door

den reuk van deezen Spiritus verkwikt wordende, en ik

my te gelyk herinnerende de nuttigheid van het uitwendig

gebruik der Campber in deeze ziekte,- wierden de Lakens

daarenboven, op myn bevel, rykelyk met dien Spiritus

befprengd.

Aan den avond van deezen dag, b^gon men eenigé

koorts te befpeuren
; welke echter, nu en vervolgens,

zeer gemaatigd gebleven is.

Den zijlen waaren de plekken aan het voorhoofd flaau-

wer, gelyk ook de Stigmata op de armen. Plet aange-

zicht begon re zwellen. Men bleev by de middelen van

den voorigen dag.

Behalven de befprenging met den Spiritus ,
deel ik, over-

al tusfchen de Lakens, het poeder van Campber fttooijeti

;

L 4
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herhaalende zulks, in ’t vervolg, dagelyks, eenige reizen «

zoo dat ’er eenige oneen van Spiritus en poeder van Cam*
pber, op deeze wyze ,

gebruikt zyn geworden; waar
van, onder anderen', het gevolg was, .dat men geen be-
nauwende reuk, by de Lyderes, ontwaar werd.
TDen 23Jicn fchreêv ik voor, het iVIengzel /«£N; waar

mede tevens tweemaal ’s daags een der Reguline Poeders,
alk te Vooren, werd ingenoomen.

c P
e Paers*blaaüwe plekken aan het voorhoofd, en de

Stigmata op dé arrfjeri
, waaren nu geheel verdweeren :

Edoch, tusl'chen de bovenlte oogleden en de winkbrau-
wén, alwaar bynageene Pokken waren, toonde zich nu,
wcderzyds

,
eene ge.'yke

,
groote

, maar langwerpige
,

zwarragtige, vlak; welke, na 3 of 4 dagen, onder het
gebruik der Campber-Spiritus

, mede verdweenen zyn»

Den ziften was ’er niets aanmerkenswaardig. De Koorts
was maatig, als te vooren; de flaap doorgaands, des nachts,
geiing; maar des daags, -nu en dan, by afgebrooken poofen.
Den 25ften was, na eene onHuimige en benaauwende

nacht, het aangezicht merkelyk geflonkeu; en de Pokjes,
op de handen, begonnen eenen rooden rand te vertoonen;
teüwyl die van het aangezicht aanvingen te droogen.

Den 2 (jjïpn werd, wegens gebrek aan Hoelgang, een
Clyfteer, maar vruchteloos, fchoon by herhaaling

,
gezet;

en, uit dien hoofde, met gevolg van 1 of 2 floelgangen,

gegeeven de Weydrank/öi D
; de overige middelen te-

vens, tot hier toe gecontinueerd wordende.

Den liften waaren de handen maar een weinig gezwol-
lep ; de Pokjes aldaar echter niet veej opgezet; doch der-
zeiver randen rooder en vuuriger.

De Lyderes, eenen afkeer van den Hinkenden reuk van
voorn. Regulus hebbende, wilde dien niet verder gebrui-

ken. Ik fchreev haar voor het Mengfel fub O.
Den liften, na eene benaauwende en rusteloofe

nacht, was ’er, des morgens, meerdere bedaardheid. De
1’OfCjes aan de handen waaren meer opgezet; en leverden,
by doorfnydinge, eenen goeden iitter op. Aan de beenen
l
>. vi

'

''

> ke-‘

\
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bronnen ,
rondom dezelven ,

mede roode randen re ver-

fchynen.

De Lyderes Hiep genoegzaam deezen geheelen dag ; en

zeide,- des avonds, by herhaalinge, dat zy ongemeen

wel was; eifchende, voor het eerfte, eenige Ipys.

Door den vooiigen nacht
,
en deezen langwyligen flanp,

was de befprenging met dec Campber Spiritus, uenïgcn

tyd, verwaarloosd geweest; en men bcl'peurde toen, by

onze Kranke, eenen, byna ondraagelyken ,
ftank; welke

daadlyk, na eene ruime befprenginge
,

verdvveepen
,
en

niet meer opgemerkr is.

Den 29ften weinig en ongerust geflaapen.

Des morgens vond ik de Pokjes op de armen nog in

volle verzweering; en, eene en andere, met eene Ichaar

doorknippende, verwonderde ik my over de meemgte.

yan etter, die ’eruit te vooren kwam.

Aan de beenen tyaaren ook de randen rood en de Pokjes

meer opgezet

Dan, des namiddags, wederkoomende, floiid ik ver-

baasd over de fpoedige en doodlyke verandering.

Her aangezicht was bygeflaagen; de handen- en voeten

waaren koud; en de Pokjes alomme .van haaren etter,

door opflorpinge, beroovd, vertoonden zich, als witte

en ledige blyntjes; rerwyl ,mede alle de roode randen
, om

dezelve, geheel verdweenen waaren; zyndedePols zwak,

maar fchielyker, als te vooren.

Aanftonds appliceerde ik twee ruime Spaanfche-

Vlicgplaafters aan de kuiten, deed de Lyderes, en zulks

om de 3 of 4 uuren, eene maatige hoeveelheid Wyn ge-

bruiken
,

cn voorts
,

gezet op den tyd
, inneemen het

Mengzej fyb P: blyvende zelv dien geheelen pacht by haar.

Edoch
, onaangezien

,
voor eenen korten tyd

, hier cn
daar, de Pokjes wederom fcheenen op te koomen, en
roode randen te krygen

, zoo wierd ik nochtans
Den 3ojlen , ’s namiddags

,
genoodzaakt

, dit bt mirmelyk
voorwerp, als overleden, met alle goeden en vroomen
fchoon in eene Zalige Heerlykheid haar naöogende, te
betreuren.

. L 5 Aan-
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Asnfoerkelyk is het, dat de Zieke tot het laatHe toe,
(?y volkoomen verftand gebleeven zy.

A.

Manna puree -ij.

Cort. Peruv. opt. §j,

Rhei Elecl. 9i j.

Coq. c. aq. comm. fxiv.

Colat. |vij. adde
Aq. Cinamom. fj. ,

S. alle twee uuren een Theekopje vol.

B.

R. Pulv. Rad. Ipecacuanh. dr.fi.

Oxymell. Squill.

Aq. menth. a. dr. x.

M. S. alle halv uur twee Lepels vol.
... i

:

. . I

c.

3^. Mann. puree 5! ij.

Cort. Peruv. 5 ij.

Coq. c. aq. comm. >xxx.

ad refiduum ^xv.

Colat. adde

Aq. Cinamom. §j

.

S. alle twee uuren een Theekopje vol.

D.

Lachs daleis ^xxiv.

Mann. puree ^ij.

FruEL Tamarind. q. f.

Coquendo f. ferum la&is mannatum.
S. alle uur een Theekopje jvol. E.
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F, N. i5<?

E.

Sp. Extra&. Cort. Perw. 5,8.

/fy. Cinamom. 5vj.

— Cort. Citri.

— Ceraf. nigr. fimpl. a. *ij.

Syr. Cort. atirant. 3vj.

M. S. alle twee miren twee Lepels vol,
i!

F.

> .

3*?. Reguli Antim. Med. dr.j,

•Sacchar. conici dr.j/3.

M. F. Pulv. No. vj.

S. driemaal ’s daags e^n Poeder,

G.
/

Flor. Sambuci

Chameem. a pts <zq.

M. D.

, .
H.

J$f. Syrup. Moror. fj,

D.
L

Bc- Empl. veficator. fuper alut.

infiar palm. confpergend.

Camphor. fcrup. /3.

K.

% Hb. Malvee m. j .8.

Flor. Sambuci m.,8.

,
' Coc.
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Coc. c. aq. comm. f. q. vafe claufo

Colat. ii nc. vj ciclde

Acet. vini

Mdl. comm. a fij.

Tinct. Myrrh. ij.

D.

L.

Extract. Cort. Peruv. 5 ij.

Camphor. Sacchar. trit. gr. xvi
Aq. Cinamom.— Cort. Citri a |j.— Ceraf. nigr. |j/3.

Syr. Cort. Aurant. ?(3.

M. S. alle twee uuren een Lepel vol,

M.

Regul. 4ntim. Med. 9ij.

F.CPulv. No. iv.

S. s moigens en s avonds een Poeder, met
een lepel vol van ’t voorgaande mengzel.

N.

•*V- Extract. Cort. Peruv. 3j/3 .

Syrup. Kermefin.

Aq. Cinam. a. |3.— Cort. Citri

*— Ceraf. tiigror. a fj.

Camphor. Sacchar. trit<z ^j.

M. S. alle twee uuren een Lepel vol.

O.
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O.
(

Iff. Extraft. Cort. Peruv. 3j.

Camphor. tantillo Sp. vini /blut. gr. xv.

Elix. Vitriol. acid. Lond. gtt. xxx.

Syr. Cort. aurarit.

Aq. Cinam. a

— Cort. Citri §j/3.

INI. S. alle twee uuren een Lepel vol;

/

P.

]^. Camphor. tantillo Sp. vini [dut. gr. xij.

Extratt. Cort. Peruv. 3j.

Aq. Cinamom. 3ij.

— Cichor. 5j/3.— Cort. Citri

Syr. Cort. aurant. a o/3.|

M. S. alle twee uuren een Lepel vol

j

\Tzveede Supplement tot Bylage C.]

Een Dochtertje van aanzienlyken huize, had zich,

lederd Zondag, den 1 idett deezer maand [Maart 1 77^ [} 9

geheel niecwel gevoeld, wanneerik, dingsdagsden iqden,

desrademiddags
,
verzocht werd tot haar te koomen.

Ik vónd haar zeer koortfig; haare oogen waterig, en

op’ haar aangezicht eenige roode vlakjes, die geheel uic<

gebot waaren; terwyl ’er eene menigte van anderen, als

van verre onder de huid fcheenen te zitten. Op de armen
waaren die vlakjes in een grooter getal ; aan den hals en
op de borst weiniger.

Ik gav haar aanftonds een Braakmiddel
,
van de fpeca-

cuanba

;

’t welk eene voortreflyke werking deed, en der
Lydeiesle eene mcrkelyke verlichting aanbracht.

Den



I

*

'

en *ƒ“ , ’s morgens, was myne Paticnte minder
Koorrfig; Zy had ’s nachts nog al eenigszins geflaapen;
hnar aangezicht en armen , waaren met eene menigte van
voo: (taande vlakjes, echter door groote interfiitm van
elkander ouderfcheiden , uirgeflaagen

; de oogen waaren
zeer waterig; de oogleden rood en gezwollen; de neus
mede eenigszins, en zeer verdopt, zoo dat zy ’er zelvs
naai Tpiak Ik deed haar, alle twee nuren

, een lepel
van een Juktpium gebruiken. Des avonds (tonden de
vlakies wat vuuriger, en ’er waaren ’er nog eenigen
bygekoomen. Het kwam my in allen deelen vóór^de
Variola discreta , van eene groote foort, te zyn; immers
nee ovum ovo fimilius: zynde zy van grootte en gedaance
als vloobeeten, eenigszins verheven boven de huid.

Donderdag, den 16% was de nacht minder 'gerust
geweest; de koorts wat meerder; de vlakjes op het aan-
gezicht en armen, als gisteren; op de borst en beenen,
de uitbotting ongelyk .minder 1 en de meeste vlakjes fchee-
nen aldaar nog onder de huid te zicten ; de zwelling der
oogleden en verflopping der neus, alsvooren. Ik deed
haar een verkoelend Clyfleer appliceeren

; en (chreev haar 5
die elv jaaren oud was , de volgende poeders voor

:

ïy?. Regiui. An'im. meclicin
,

Saccho coüici a gr. xv.

Cainpbor. g
r
. iij.

M. F1 Fuheres N. iij.

^ I ,» '

;

1
*

5
«»• / ’ *% « %

Hiervan gelastte ik driemaal ’s daags een poeder te

neemen ; en verder niets: behalven eene dunne amandel-
melk tegen den dorst •

.• j
• * ^ •• .

Dagv: yks herhaalde ik het voorfchrift dier Poeders; en de

J ffioiiw welke uver de Ki : deren gefield is
,
gedroeg zich in

trio, alsofdezeiven op hunnen gezetten tydgebruikc wer-

den: en in dat denkbeeld, deed ik dagelyks twee vifues.

Vryc!v.g, den 7" ,
werd ik ’s morgens verzocht, de

eerste viijife by deeze Patiënte te doen. Zy had dien

nacht met eenige ylhootdigbeid doorgebracht; in den



morgenftond ccnc foortvan Stuip gehad, met verdraaying

van de oogen
,
enz.

;
en de Koorts was heviger. — J3e-

halven een Clyjlecr , dat aandonds veel verlichting aan-

bracht, deed ik twee Spaanfche-vliegen
,

ter grootte van

een fchelling, aan de kuiten leggen.

.

Des anderendaags, zynde naar myn rekening (wanneer

ik den dag der uirbotting voor den vierden telle
, ) den

achrften dag der ziekte, verwachtede ik het begin der

Suppuratie. Dan, de Patiënte, fchcon nimmer zonder

Koorts, was des nachts bedaarder geweest
; en, in plaats

van Suppuratie , vónd ik de vlakjes ’s avonds platter en
bleeker in het aangezicht ; maar op de armen en het overige

des Lichaams, als den voorigen dag; de Spaanfche vliegen

hadden wel getrokken, en hebben vervolgens welgedraa-
gen; de oogleden waaren minder gezwollen; de oogen
echter nog waterig; de neus minder verftopt,

Zondag , den 19“ , was de nacht zeer onrustig ge-*

weest, en de Lyderes wat ylhoofdig: de vlakken vond
ik ’s avonds in het aangezicht allen verdweenen

; ook
waaren die van den rechter-arm bleeker geworden

,
maar

op den flinker- arm nog vuurig. Het Kind nochtans was
vrolyker

; en by myne avondvifite, met eenig poppen-
goed fpeelende.

Maandag, den 20/ben, had de Lyderes wel geflaapen»
De Koorts, die eene Febris contmua was, cüm exacer-
bationibus nodturnis

,
was veel minder; op den rechter-

arm konde ik gécne vlakjes meer befpeuren, noch op de
borst en beenen; en die van den flinker- arm waaren on-
gelyk bleeker, en fcheenen mede te zullen verdwynen.

Dingsdag, den 21Jlen, had het Kind wel geflaapen,
en driemaal, van zelve, purgaiive ftoelgang gehad; de
Koorrs was weinig of niets; de oogen ftonden vrolyk;
de neus was van alle verilopping bevyd

;
en nergens konde

ik eemge vlakken vinden: als alleen op den flinker- arm
nog eenige zeer flaauwe en naauwlyks zichtbaare over-
blyvfels derzelven,

Den 2 7fien , bad zy wederom drie floelgangen
, als

VQOren, Zonder Koorts, vrolyk en dartel zynde, ont-

.
' floeg
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fioeg ik haar van de Poeders, (gelyk meende) en

ichreev, om den volgenden dag re gebruiken, een ittfu-

fum voor, ex fol. S. S. f 5 ij cff Mam. f/3 ; waar van zy,

donderdags, vier floelgangen had: doch de volgende da-

gen, verviel zy tot eene diarrb'cea, die tot den avond

van den nóflen , geduurd heeft ; en toen van zelve ophield

en het Kind volkomen gezond liet» ->

Tot den nflen, in het vast vertrouwen zynde, dat de

Poeders ,
op hunnen tyd

,
gebruikt waaren geweest,

kon de ik niet anders
,

dan deezen gunftigen afloop der

Ziekte, fine fuppuratione, daar aan toefchryven: gemerkt,

dat Uw Ed. my, den i2 n Ottober 1773, gemeldhad, in

drie onderfcheidene Kinderen, daar mede wonderbaar ge-

fiaagd te hebben; zeggenae: men zag de flippen ,
waar

de Fokjej zouden gekoomen zyn
,
maar de Pokjes zeken

bleeven achter wege.

Ik wenschte Uw Ed. reeds in myn hart geluk, met

dit nieuw béwys voor uwe Stelling, — wanneer den Heer

Vader van het Kind, des avonds van eene Commisfie ge-

retourneerd zynde, my onderrichtede, van de Gouver-

nante zyn ér Kinderen verfbaan te hebben, dat men het

Kind , uit vreeZe voor de nieuwe en ongevvoohe wyze

van behandeling, niet meer dan drie Poeders gegeeven;

en my alzoo fchandelyk bedroogen hadde, >

-Ik kan dienvolgens, bezwaarlyk aan deeze drie Poeders,

de verdwyning dier vlakjes toekennen; maar word eer-

der genoodzaakt my zelven af te vraagen : zyn bet wel

Fokjes, of zyn bet ook andere Examhemata : febrilia ge-

weest . die met de Fokjes eene naauwt overeenkomst hebben ;

te meer, wyi ’er eenige anomalid, die’ echter der Pokjes

niet ongewoon zyn ,
mede gepaard hebben gegaan ? —

maar, dan vraag ik my zelven weder: wat naam zal ik

’er aan geeven ? De Petecbia kunnen
,
wegens hunne

platte gedaante en maiigniteti, in geene aanmerking koo-

men. Met het Ei yfipelas racematum ,
hadden zy geen

het minflie gelyk üe MorbiUi zyn het mede niet ge-

weest: immers myne vlakjes waaren eenigszins boven de

huid veiheven ,
.a wer

J nn door geen den run ^
noest
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hoest verzeld; behalven dat het Kind, in voorige jaaren

de Mazelen gehad hetibe. Het konnen ook de Rubeolx
niet geweed zyn, wyl die opgeiyk kleiner zyn, en met
eenen hoeft aankoomen. Zie het gene Sennertus
daarvan zegd, Opet.Tom ÏI. p. m. 829, vergeleeken met
Hoffmann, Öper. Tom. II , Gap. VIII, en Blan-
Card, Lexicon fub boe ti'iulo. Veel minder is hen
de Roffalia of Rojjania geweeft; aahgezien die, door den
tyd, tot Êeheele Roos-plekk^n ove-gaat, waarmede het
gantfche Lichaam als overdekt word ; daar rayne vlakjes
interjliniïce gebleeven zyn: Men zie wyders, ’t gene
Sennertus, Lib . cit. p. 830, over de Rojpdia zegd.

Maar , wat dan? zyn het ook Variolce geweeft, wel-
ke de Nattiur zelve gerefolveerd heeft ? het SyJIema van
Medicus de Variólis, (zie Ë. Sandifort

, Bib/iotb.
iDeel bl. 697 en verv., vergeleeken met IV. Deel. bl.

507 ,) maakt zulks mogelyk ; maar daarenboven
, vind

xnen er, hoe zeldfaam ook , fpmtyds voorbeelden van.
als te zien is by van Swieten, Comment . Tom. V,
pag 67. infine , £? pag. 68. usgiie ad Calcem.
Zoude de diarrhcea, (waarvan hier vooren} ook eene

dianbcea critica geweeft zyn
, waardoor de gtrefoheerck

ziek reltoffe , vervolgens uit bec lichaam gedreeven zy ?
immers, riet toegediend laxans

, komt my niet voor in
ftuatte zyn

, om zoo lang achter elkanderen, zoo veele
fttelgangen te verwekken.

kntusfehen kan Üw Ed. begrypen
, hoe my deeze be

handeling, waar voor zich geen Geneer arts immermeer
behoeden kan, gefmaakt hebbe”. enz. —

.
[ De Heer Dï Man omring hfcr op

, het volgen*
antwoord:] b

* * 1

'stlage den 310 Maart 1773-.

„ Ik had wel. gevreesd dat ’er iets gaande zoude zyn
jevveeli

, alzoo ik onlangs vernam, dat men van myt e

M
fee.
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behandeling zegd
, ,, dat rnyn oogmerk is de pokken

„ niet te doen zweeren ,
het gene zeer nadeelig was, wyl

„ het kwaad hier door in ’t Lichaam bleev, en men dus ander-

,, maal voor eene nieuwe beimetting blootftond. ” lk ver-

trouwê dat Uw Ed. redelyker denkt, en met my begrypt,

dat het voornaame doel is
,
de koorts te fnuiken ; en door

deezen weg, alle doodelyke Symptomata voortekoomen

:

het gene alle braave Geneesheeren van alle tyden gepoogd

hebben. Wat nu het medegedeelde geval betreft,

daaromtrent vindeik geene de minste zwaarigheid, om dat

als eene goede proev van het gelukkig bedwingen eener

Febris exantbematica , te houden,

]k moet alleen vraagen; zyn ’er thans Variol&it Nyme-

gen ;
en welke P — lk heb, in tweelyders, de gantfche

pok koorts ,
door Emetica

,
zien achterwege blyven.

Dacht WooDWARD niet dat dit moogelyk was ? Be-

trachtte R h

a

z è

s

dit zelvde oogmerk niet? — Maar,

ten tweeden: Is het thans niet een aangencomen regel,

dat de Ipecacuanba eene vis anti-venenofa hebbe? Dacht

mE Monchy zooniet? Blykt die niet in het Pulvis Doc-

eert
,

waar in het vermogen van het Opium
, door de

Ipecacuanha beteugeld word? — Verder: beeft M E a d

rdet geleeraard
,
dar de Campher dit zelvde vermogen be»

7„ïtre; en wel in Variolis
,
atücquam Ir.flatnmatio nbeat in

Juppuratiofièm ? — Maar, beha' ven dit : is de ziekte niet

critice afgeloopen? heeft de Diarrbaen niet alles beflift?

Hebben wy niet veele getrouwe Waarneemingen van

dit foort? Mag men geen Morbus infiammatorius refolvee-

ren ? DwaaldeBoerhaave zoo ,, als hy dit leerde ? Is

de Natuur zoo tegen haar zelve, als zy dit in fommige

gevalien, onder eene goede direftie , doet? — Over-

wee^'deeze. door gebrek aan tyd afgebrookene,redeneerin-

gen, met ruimer aandacht; en zie, cf ’er geene gronden

Genoeg overblyven, om uwe zaak mannelyk te verdedi-

gen. ” enz.

{getekend } I. J. van den Bosch.

CANT-
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[A N T W O O R D.]

Nymegen den April 1775*.

„ Het is eene volftrekte leugen* en laster -taal , dat
Uw Ed. oogmerk , in het behandelen der Kinderziekte
xnec den Regulus Anthnonii medicimlis

, zyn zoude
,
de

verzweering der Kindeipokjes, onverminderd en onverart'
derd derzelver fcbadelyk venyn

, te beletten: Dit zoude
ten uiterste nadeelig zyn; en zekerlyk daardoor fgelyk
Uw Ed. te recht aanmerkt ) het kwaad in ’t lichaam bly-
ven.

Nooit ben ik van die gedachten geweefl: : maar wel
,

gelyk ik als rog denke
, dat Uwen Regulus medicinalis

een overheerlvk middel zy
, ( waar voor de PosteriteitUw nd. nog dank zal moeten zeggen,) om het pokve-

ayn in zynen eigen gevaarlyken aart te corrigeeren

,

te ver-
zachten, ja, infommige gevallen inwelke de'zelvs kwaad-
aartigheid niet zeer groot is, geheel re infringeeren , en
1 even als het Vuur het Water

,
het Alcali het Acidum doet)

te dooden
; met dat gevolg, dat alle nadeelige uitwerkin-

gen die anderszins daar uit te wachten waaren, gefnuikt
worden : óe febris fecundaria

,

naamelyk, niet alleen zeer
gemaatigd

, maar fomtyds zelv geheel voorgekoomen
word; ja, by fommigen, het pokfmet rot zoodanig eene
zachtheid gebracht, dat de pokvlakjes (gelyk jk Uw Edmt myne eigene ondervinding, in mynen briev van deniy M.y 1773, mededeelde) rot eene geringere en Ha*
tere vercaerjng 'toornen ; ook wel eens

, ( gelyk Uw Ed
•“ deszul vs geeerde letteren van den ? 2 dcn Oftobê^

by
7

idTen j;°ËÏ
rfCheiden

,

el°“" ™ ónderen

W f /' ;

Ld '’ naamelyk
> den Regulus gebruikthad ab tp/a nmb, tnvifione, my bevestigd heeft )

o e *

heel buiten veretteii ig blvven • en nn a
^ H '

a p. hprO^n- j 1 .
y en

’ tn
5 onder eene gezegen-

Dan i
g dCr Lyderen

’ Weder0m verdwynen. J
five over :

™ ****** beaimvoordin
g van Uw Ed. Mi*

M Uw
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Uw Ed. vraagd my : of 'er thans Vartoht by ons zyn ?

Ik moet antwoorden , dat , ongevaer vyf of zes wee-

ken voor dat het bewuste Kind ziek werd
,
een Officier,

die uit een ander Guarnifoen herwaerd gekoomen was

om zynen Broeder te bezoeken
9 die ziekte alhier gekree-

gen hebbe
,
en daar aan geüorven zy.

Dat, door de ingeente Pokfmet van dien zeiven Heer,

zynen Broeder, als ook een Kind van een ander Heer, de

Pokjes btkoomen hebben; doch beiden gelukkig herltcld

zyn, fchoon de eerltgemelde dagelyks uitging.

Dat wyders
,

in het Dorp Bemmel , één uur van hier

gelegen en van waar dagelyks veele Inwooners in deeze

Stad koomen ,
die ziekte allerrterkft, en (zoo als my

gezegd is
)
byna huis aan huis

,
regeeere.

Dat het ,
alzoo ,

aan geene gelegenheid ombrooken

heeft ,
of nog ontbreeke

,
om deeze fmet in het midden

onzer Burgeren te zien woeden.

Dat imusfchen, (of het mogte hier of daar in een ach-

terbuurt zyn , zoo als my ,
ten tyde dat het bewuste

Kind ziek werd, fchoon met geene genoegzaame zeker-

heid, gezegd is geworden) myns weetens, thans nie-

mand aan de Kinderziekte krank zy.

Ilv beken, dat, indien deeze ziekte by ons, Epide-

fnict
,
grasfeerde, ’er een fterker argument uit gebocren

zoude worden, om de vlakjes myner Lyderes
, fchoon

zonder verettering verdweenen cutn diarrbcea critica
, voor

waare pokjes te veiklaarem

Dan dit niet zoo zynde ,
beflist echter niets

;
ge*

merkt

:

i f Dat men noch niet weete wat gefchieden zal ; en,

in geval v*an eeno Epidemifche ziekte, één altoos de eerde

moete zyn ,
welke daar mede aangedaan word.

q o Qat de Fariola niet altyd Epidemie* zyn , maar

ook fomryds Sporadic<e\ en ’er byna geen Jaar Voorby-

gaat, dat men binnen onze Stad, niet een enkel perfoon de

pokjes zie hebben.

Van even weinig belang en gewicht is de desquafnwa~

tit
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tio Epidertnidis ,
die ik, eerft gepasfeertlen Vrydag den

31° Maait, uiteen myi er goede vrienden , vernam dat

het meergemelde Kind (’t welke ik reeds ,
als geheel

herfteld, verlaaten had.) fèderdtwee dagen had ondervon-

den; en waar door, ( gelyk my ’s anderendaags, by eigen

onderzoek, bleek ,

)

vooinaamelyk op den flinker* arm,

ter plaatfe daar de uitll ig geweefl was, (maar byna niets

op den rechter* arm, alwaar de vlakjes nochtans in geen

minder getal waaren waargenoomen ,) de opperhuid by

affchilfering of ontvel iing, was afgefcheiden geworden. —
Immers

,
die affehiltering of ontvelling

,
bewyft niets ,

dan alleen dat myne vlakjes ( gelyk ik ook
, in myne

voorige, Uw. Ed gemeld hebbe) boven de huid verhe-

ven zyn geweefl; : door welke verhevenheid
, zóó hier

als in alle andere uitflagen die verheven zyn, (b. v. de
Miliaria , Er ftpelas , Ros/a/ia enz ) ook zelvs in de
verhevene bobbels, welke poftfuppuratas Vat iolas overblyi
ven, de opperhuid van de onderliggende huid, als van
eene voedende moeder , word losgeniaakc

, opg^heven,
verwyderd

, en vervolgens
, indien zulks eenigen tyd duure

en tevens meteenen opdroogendm brand verzeldgaa, ver-
dord; en by wys van fchilfêring of ontvelling, zich af-

fcheid : zie het gene ik van de affchilfering der Miliaria
heb opgemerkt, in myne Verhandeling over de Rolkoorts

,

bladz. ,41 in nota. —— Kunnende ik geene andere reden
geeven , waarom de rechter*arm genoegzaam niets verveld
zy

,
dan alleen, om dat de uitflag, één dag korter aldaar

geduurd heeft, en alzoo de opperhuid, nog niet geheel
verdord, tot haare voedende huid te eerder is wederge
keerd; op nieuws daar mede vereenigd

; en tot haare ge
woone gemoeizaamheid, door de herftddt uitwaesieming
van.D00d.ge vochtig- of vettig -heden

, wedergebtacht.
Ondertusfchen is tny Uw £d . M isfi„e Mn<fc

S
_

naam geweest, wegen» het app„i, •, „elk ik
*

r
moedige verdeediging mynet zaake

, daarin vinde: hetwas tny des te aangenaams
, naariMatehctvoortko.mtrvan

een* Petloot,
,

vs ie „» febittetende Geleedheid en be,M 3 proev.
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proevde kunde, de Nyd zelve, al is het ook met tand-
-<nerfing, erkennen moet.” enz.

Na/cbrift. Voor zeer weinige dagen , verhaalde my
een Dame van de eerde distindie, wel te vveeten, dat,
wanneer de Kinderziekte zeker aaiuienlyk Huisge-

zin alhier aandeed
, de tweede Zoon van het zelve de

meeste pokvlakjes had ; die echter alle, met eene Di.r-
rbcea critica , en volkomene hertelling van den Edelen
Lyder , zonder te verzweeren

, verdweenen zyn. Die
zoude veel overeenkomt met myn geval hebben.

”

£En, nader, den 31" Mey daaraanvolgende
.

3

—— „ By het dagverhaal, aan Uw Ed.reeds gedaan,
weet ik niets meer' te voegen; als alleen

,
dat voor

omtrent vier weeken, binnen onze Stad, eene Burger*

vrouw twee Kindtren aan de pokjes hebbe ziek gehad;
zonder dat ik thans weete, dat ’er iemand aan laboreere:

ita quandoque non nififperadice ,
tantd Jecus favitid dirus

fizpe ,
tamque deleterius

,
bic morbus obfervatur

;
’t gene

ter ftaaving diend, van het voortreflyk Specimen Medicum
Inaugurale van zeker onlangs gepromoveerd Medicus.

En betrekkelyk het gemelde Kind, zoo behoevt men
zich niet te verwonderen, dat deszelvs pokjes, in dat

huisgezin geene anderen hebbe aangeftooken , wyizy,niec
ad fuppurationem gtkoomen zynde, geene kracht ter be-

lmetting gehad hebben: in pure etenim fola contagionis vis

{klitescit,

Onöertusfchen kan Uw Ed.
,

in alles gelyklui Jende

gevallen, als het rnyne geweest is met evengemeld Meisje

,

vinden by den Heere M. Girard over de Inenting ; zie

onze Hedendaagfche Haderland;che Letteroefeningen
,

D/e Deels 4 e Stuk
; en wel, bladz, 152: Als ik één van

myne ingeèiiten enz. —
Men vind ook een gelyk geval van Dr. Hannes, by

K. ó’andifort, Geneeskundige Bibliotheek VID Deel

hl. 7to op ’t einde , er. 78 1 aan ’r begin. ” enz

( getekend) M. J. de Man, /F. Zn.

B Y-
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Verslag van de laatfte gedaane

gcneezingen ,
in de Epidemie te

’sHage, in 1784 en 1785.

Juny en July. De Kleinzoon van Monfieur' Bouwman;
Chirutgyn onder de Hollandfche Guardcs , die met menigvuldige

Pokjes bezet was, en, onder het gebruik deezer Middelen, byna

niet deed »ls om eeten vraagen ; en zeer gelukkig , in den tyd

van 13 dagen, volkomen herfteld was.

Zes Kinderen van den Heer Kamerbewaarder May, in de

Papeftratt , waar van ’er twee met copituj't Pokpuistjes bezet

waaren, welke op zich zelven gelasten zyndc, in fameDvloeicnde

zouden overgegaan zyn , die ccbier alle , deeze Ziekte zeergemak-

kelyk zyn deorgekoomen Cf}.

Twee Meisje* van den Armen op Loosduinen , die op eene

erfcbrikkelyte wyze door de Pokziekte waaren aangedaan;

de eene met eene Fcbris Scarlatina
, en de M&nftrua onder de-

zelve daarnevens, en V3H welke men alle hoop van herftelling ten

eenemaa! had vaarwel gezegd ; die echter beide gelukkig door
dezeivde «ïddelen geneezen zyn.

De Zoon van den Jood Levx, te Lsosduincn
, die in het tweede

tydperk bovenmaate ziek was, doch op het gebruik der Midde-
len beterde , en vervolgens zeer gemakkelyk door deeze wreede
ziekte gekoomen is.

Augustus. Een Kind van Monfieur Do nart, Mr. Paruik-
maaker, in bet Noordëindc, zynde een Meisje van 6 Jaaren , waar
van de Vader, eerst des avonds vandeatwaalvden dag der ziekte,
myne hulp verzocht

; zynde het Kind van het hoofd tot de voe-
ten als met ééne Pok overdekt, die alle ingeflagen waaren

, en niet
dan ééne neérgeplofte Blaas vertoonden. Myne vrees voor eese
goede uitkomst te kennen geevende

, befloot ik echter, op het
aanhouden van den bewoogen’ Vader, hem twee Poeders mede
te geeven; verzoekende tevens, over rwee of drie uuren weder
te koomen, om my de uitweikmg van het middel te melden
Het gevoig was, dat de Pokjes op het gebruik van de tweede
Poeder opgekoomen waaren

, en her Kind zich merkelyk heter be-
vond; waarna het op dezeivde wyze heeft blyven voortgaan, en
zeer gelukkig dit doodsgevaar omworfteld is. 4 Aueustw

uinri^rn
" ^et £ct “-’Kcn is deswegen* door den Heer Vader geeecven

2. . iv j.°

1

1«iTu’-Tj
M 4
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} \

4 Augustus. Ben Kind van Mnufkur Mondt , Kruidenier, is

,

e j^fteeg
» zynde een Jongetje van rusfc'hen de 3 eo 4 J.aren,

t we k.me't zeer copieuft Pokjes bezet was , die farnengevloeid
wouden hebben , ’t cn ware zulks door deeze middeleD verhoed
was geworden : hy nam het Kinderpoeder , op deD geftelden
<yd, zeer gewillig in; en is “de ziekte, binnen den gewonnen tyd
Van 13 dagen , 'zonder rnsrlee'yk ietfel , zeer gelukkig doorgekoomeB.
Rea Kind van Monitor Tornes, in het Kafteel vanAWn

, byV we ke deeze ziekte met een Crma Somnolentum gepaard ging,
welke echter te gelyk met dezelvde middelen is behandeld ge-
worden , en ‘gelyfctydig met het onderbrengen der Pokjea; zen
gelukkig geneeztn is.

Een Kind van den Heer Berkelbach, Clercq van den He«
«riftrer F a gel, oud onarrena 8 Jaaren , op den agtrten dag der
ziekte, vertoonende zich reeds eene gangneneufe vlek aan de
Knie, en liggende het Kind onbeweeglyk als een blek, op de
hnkerzyde, byna fpraakelooi, in het Bed. — Op het aanhoudend
'fmeeken van de Ouders, gav ik een Poeder en beval over drie
Buren een tweede te geeven , wanneer ik zoude weder komen;
en bevond toen het Kind zoodanig veranderd, dat het zich ge-
makleelyk omkeeren konde : dit haar genoegen aan de Ouders
zelve betuigende, mi, te zeggen

:
ja ik ben beter

!

en het welke,
dus voortgaande

, zeer ‘gelukkig herfteld is; terwyl de zwarte
Vlek, ondeTbet behendig gebruik der middelen, allengsbens ver-
dween. Men zeide t^at dit Kind door den gewooaen Medicus was,
opgegeeven. Ct) -

\

20 Dito. Een Kind van omtreDd 5 Jaaren, hy den Wacht-
meester Roust, in ’t Wejtëinde , op den twaalfden dag deg
ziekte, in ’t welke de Pokjes volkomes waaren ingeilagen, en het Kind
in het zichtbaarse gevaar verkeerde: ’t welke Dochtans onder bei;

gebruik deezer middelen, b.y den Godjyken zegen, volkomen
berfteld is gevyorden.

aa Dito. Een Kind van tylonfieur van der Meer,
Koopman in I^ineraale Wateren, op het Spui , ’t welke , fchoon
lastig, «etter, naar gslang der ziekte, dezelve z^er gemakke-
jyk beeft doofgefta^ü. • .

Een Kind van een Sergeapt, van de Comp^nie van den Heer
CoHonel 15 e n x i n c k , mede in het éertfe ryclperk des leevens ,

’t welke by zyne Pokjes fterk met de Rofalia in ’t aangezicht
bezet was, is mede op den gewoonen tyd , zonder Febris ftcuu-
dari i, zeer gelukkig herfteld.

23 Dito. Een Kind van den Kruidenier Klein, io de Boek-
horseflraat

,
tusfehen de 5 en 6 Jaaren oud zynde , by ’t welke ik

• * op~

Cf) [ Ibidem

,

bladz. pr.J
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op ^en agtflen dig der ziekte gevraagd werd, wanneer de gan-
grana ziek reeds in de Pokpuistjes openbaarde, (en, zoomen
geide , door den gewoonen Geneesheer opgegeeven ,) werd na het

gehiuik der middelen van tyd tot tyd beter; en was byna niet

ziek: de gangrana verdween, en het herftelde fpordig ( *).

Een Dochtertje van den Heer FeeRING, Kastelein in het

Logement van Haarlem , met zeer zwaare toevallen van Colyken

•o CturrbaU ziekte verzeld , kwam mede alle deze belemme-

rende toeyallen , en kaare pc kziekte gelukkig te boven.

Een Kind van Monfr. Cherix, in de Breéftraat, nog in de
Wieg liggende , ftohd , de middelen naarftig tbegedinnd worden»-

de , deeze ziekte zeer gemakkelyk door.

a“ Augustus. Een Kind van den Schryver der Cotnp. van
den Colonel Zweert s, in de Vleerfteeg , genas al fpcelende

en eeteade.

a September. Drie Kinderen van den Sergeant Er Lr, in de

Comp- van den Heer Colonel May, behielden zeer gemakkelyk ,

al eetende.

7 Dito. Vier Kiaderen van den Heer Procureur van
der Ven, in d«e Bagyneftraat ; die méde zeer gemakkelyle
deeze ziekte hebben doorgeftaan: zoo als uit het getuigenis van
den Heer Vader blyken kan (•{;).

II Dito. Het tweede Kind van Mr. van der Meer, 't welke
mede gemakkelyk berftelde ; hoewel lastig en tegenftrubbe-
leude.

‘

ia Dito. Het Kind yn den Koetfier van den Heer Baron
Nagel, oud 3 Jaaren , by het Welke ik op den agtften dag der
ziekte, (en sa, zoo jnen zeide, van den Geneesheer verlaaten te

zyn
,

)

gevraagd werd , was met gangreneufe Pokjes , en een
gtoote bloedblaas op de muis van de hand, bezet: — Dit Kind
was zeer lastig, en onwillig in het gebruik der middelen in dit
geval noodzaakalyk ; echter is het, hoewel met langer fukkelen
ten vollen te recht gekoomen , zonder verminking.

Een Kind in het Leidfche Veerhuis, in ’t zwarte Paard , ’t
welke binnen den geweonen terrayn van 13 dagen ten vollen hêr-
fleld werd; en van den gewoonen Medicus , van welken het reeds
eeoige middelen, volgens zyn Ed. eigen getuigenis

, tevergeefs
gebruikt bad, aan myne zorge was toebetrouwd.

(•) [ Ibidem, bladz. 73. J.

(t) [Didcm, bladz. 74.]

M 5
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Een Kind van Monfr. Giezekam, in bet Westëindc
, opJen agtrten dag der ziekte , ( volgens gezegde der Moeder

, van
oen gewoonen Geneesheer epgegeeven ,) zwaar ziek zynde enmet veelvuldige Pokjes bezet, kon men (zeer jong zynde en’no*“ de Wic« liggende) bezwaarlykde middelen doen inneemen • waai
mede de Moeder ook achterlyk was; in weerwil echter van
.Hen deezen tegenftand

, is het Kind, onder den Goddelyken zegen

,

volkomen herfteld. 6 ’

Het Kind van Schipper van Vechelen, op de Veerkade
r gene zwaar met de Scarlatina en eeDige gegangrxneerdc Fok-
jes in het aangezicht bezet was, en altoos in het bed gehouden

hoewel ikhet van den beginne. f zelvs behandeldhad,
gebruik der middelen en toegeevenheid deraabwftaanden

, bovenmaate ziek : echter werd ook bier alles gelukkig
overwonnen, en het Kind is tot volkomen gezondheid geraakt

ttrr.Se ynC' Zl£k,e
’ ee“'“ “y”" Ly-

16 September. De Zoon van den Boekverkooper van•Urecht, in de gedempte Raam
, met ontaüyke Pakjes , welke

dreigden te conftuttrcn
,

*
c gene nochtans verhoed werd , onderging

deeze ziekte zoo gewenscht, dat’er naauwlyks Koorts te ontdek-ken was

;

en is op den gewoonen tyd volkomen berfteld ( | ).
1 7 Dit0’ Vier Kinderen van den Stukadaorer Beretta

twee van welke zeer zwaar gepokt hebben
, werden

, tegen den re’
gel, in het Bed gehouden; bet jongfte beneden het Jaar zynde

,

werden de middelen door de Moeder, die het Kind HOg zoogde
ingenomen,- ’t gene in deeze proeven even goed flaagde, als 0f
a.y aan de zuigelingen zelve waaren toegedieud.

De Dochter van den Heer P. de Waal, Mr. Timmerman
sn t Voorhour. Dit lighaam was zeer ftug

, en wilde naauwlyks
buigen zoo dat deeze eenigeputjes in het aangezicht heeft over-
«ehouden: ’t gene anders onder deeze behandeling zeldzaam is.

Een Kind van den Molenaar te Loosduinsn, met kwaadaartige
Pokjes , verzeld van eene hevige Scarlatina in het aangezicht cneemge zwarte Pokjes in hetzelve, (aan welk foort in d.tHuf"
weinige dage» ,e vooren, een Kind was overleeden

, ) by ’t welke
ik na detrupuc en in deezen Raat der Ziekte gevraagd werd , beter-de onmiddelyk na het gebruik der middelen

; de Scarlatina evGan-grana verdweeDe» oogenfchynelyk
, en het Kind berftelde fpeedig.

Jï? 17
" hec zcIvde Huis: naamelyk een Meisje

«t» ’ w ie Wdc cvc" 8e“,ktt,yk
y ' Twee

Ct) l Ibidem, bladz. 76. J
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Twee Kinderen van Schipper Ooudenbacii, op de Bier-

kade, die zwaar gepokt hebben , en zonder kenuelyk letfel her—

Beid zyn.

19 Stpumbcr. Twee Kinderen van Monfr. Koppel man,
ia de Tooienftcaat ,

die al fpeclende , en zonder gedaante van

ziek te zyn, door decze ziekte zyD gekomen.

21 Dit». Een Kind van den Notaris G o e d e r s o o n , op de

Plaats, in het Magazyn van Kindergoed, oud omtrent 8 jaaren,

zyDde dit Kind byna levenloos, en als op den oever van den dood

en met dezelve worftelende, by ’t welke ik op den zesden dag

der ziekte, des avonds, gevraagd werd. — Het was paersch en

blaanw ,
met gangrena in de pokpuistjes , byna over hetgeheele

lighaam ,
en een zwarte gegangranccrdt plek op de linker wang

,

ter grootte van by»a een ftuiver. Na het gebruik van eenige

poeders kwam het Kind by, en beterde van dien tyd oogenblik-

kelyk ;
zynde voorts , tot eenieders verwondering , zonder merke-

lyk letzel ,
tot volkomene gezondheid herfteld.

22 Dito. Het Kind van Mr. O rt h
, Juwelier in de aude

Molftraat, met verfchrikkelyke famenvloeijende pokken, gepaard,

met zwaare toevallen van ftuiptrekkingen , uit wormen ontftaan-

de; ’t welke nogthans alle deeze wreede bykoomende toevallen

doorgeftaan hebbende , tot volle gezondheid is weder gebragt.

27 Dito. Een Kind van Monfr. Gravens, in de Komeny,.
op de Luizemarkt, dat bezwaarlyk wilde inneemen

, zeer ziek

geweest is, en echter ten vollen herfteld is geworden.

Twee Dochters van den Heer Maas, Binnenvader in het
Tuchthuis te Delft , welke meest opzittende, zonder kennelyke
letzels , zeer fpoedig herfteld zyn , niettegenftaande zich de Scar-
latina by dezelven openbaarde.

Het Kind van Monfr. Potter, Kruidenier in de Vleerfteeg,
met fcarlatina, zwaare famenvloeijende pokjes, dreigende gan-
gutna , tandgeknersenz. ; ’c welke echter zeer wel is te recht ge-
komen.

1 Oüobir. Drie Kinderen van de Wed. van Duin, Slagteres
op het Zand, welke fuccesfive, niettegenftaande de veele pak-
ken in het Meisje

.
gelukkig ’er door gerlakt zyn , binnen den

gewoonen tyd van 13 dagen.

2 Dito. Een geval
, waaraan ik niet dan met afgryzen geden-

ken kan, (waar van ik daar na nog een diergelyk gezien heb,)
in t welke de Bloed-vloed uit den mond zoo groot was

,

dat de be-
lette neérzwclging het gebruik der middelen verhinderde: zynde
het Zoontje van den Boomkweeker van Heiningen, op de

Loos-
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Loosduinfche Weg, by *t welke ik op den vyfden dag der ziekte
gevraagd werd.— Ik vond hetbyna leevenloos

, paerscSen blaauw,
ponder bewustheid, met een bozweeken pols, beweegmgloos

,

*iet zwarte pokken en vlekken over het Ijgbaam verfpreid
, voor-

«aamelyk in het aangezicht, en op de dyeo en beencn. — Eene
«iet oneigenlyke vertooning van de Pest! — Het middel tegen
de gangrxna weid hieronmidJelykgegeeven

, ’tgeoezee» bezwaar-
lyk toeging; met moeite kwam bet binnen: van 3 tot 3 uureu
snoest zulks herhaald worden. Het leed lang, eér ’«r beweegmg
in het Iighaam te krygen was; maer toen deeze opgewekt werd,
kwam bet bloed t«n monde uit; waar op ik bcflooi dit Lydenje,
even als een^n Pestzieken te behandelen

, en eene ruime veelheid
ExtraS van den Cortix Theriaca Andromqchi

, Aqxa Arboris
Vit*

,

en Elix. Pitrioli
, rusfcben bet Poknyddel te doen ge-

bruiken; met welke middelen zoo lang aangehouden ward , tat
-alle de doodelyke toevallen overwonnen waaren: zynde be. lyrd,
door den Goddelyken zegen, ten vollen bcrftel^ g?wordgn , en
federt by volkDuene gezondheid gebleev.cn.

3. OBobtr, Drie Kinderen van den Beeldhouwer van Malse.u
,

Sn het Vosfcmuimje, fuccesfive na elkatderen
; onder welke een

Kind van 3 Jaaren , zwaare en kwaadaartige Fokjes gehad heeft,
met zwarte flippen.

14. Dit». Een Kj.nd van den Timmerman yak dir Valk,
» de Lorrellraat, hy *t welke ik op den agiiteu 'dag der z.cktè
gevraagd werd, hebbende kwaadaartige Pukjes, die met wilden
ttitkoomen. Dan, op het gebruik der middelen reezen ze fpeedig
op, en het Kind heiflelde, van tyd tot tyd, tot de voikomtne
geneezing.

’

De Nicht van den Kok van Born, ün de Nieuwilraat ,

welke, vooraf èenige dagen met eene Fcbris AJiliarii zvnde aan-
getast geweest, op eene allerhevigfte wyze door de Kinderpok-
jes werd aangedaan ; die door bunne menigvuldigheid en aanédn-
ftaan , op fommige plaatien in het aaogezigt, in elkander moesten,
vloeijen: welke nochtans, geduurende het gantfche beloop der
piekte, (leeds gezond van harte gebleeven is, wel Hiep, geduu-
rig trek tot eeten had, en deeze ziekte, op den gewoonen tyd,
zeer voorfpoedig is te boven gekoomen.

18 Dito. Een Kind van den Soldaat Troost, in de Biiel-
poort, met weinige Poeders fpoedig geholpeu.

Een Kind van den Sergeant Grenadier Ha r t , hy Graven 1

,

op de Luizcmarkt, dat zwaar gepokt beeft, met vry van de R
falia was, en nochtans gelukkig hcrfleld is.

Een
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Een Kind van den Kruidleezer van den Berg, ap den

hoek van de Groote Markt, met veelvuld)ge Pokies , kwam , byna

zonder gedaante van ziek te zyn ,
gelukkig eu Ifcoadig door deezo

ziekte heen.

Juffrouw Anrech, in de Bagyneftraat ,
tfelke zeer gemak-

kelyk de ziekte te boven kwam, en meest altyd opzat: niette^

genlUande haare menigvuldige Fokjes.

33 Oclober. Mejuffr. Safin, in de Asfendelftftraat, welke

in het begin der eruptie door hevige koort* , gepaard met delirium

werd aangetast: doch deeze fpoedig overwonnen zynde, liep d»

ziekte gemakkelyk en genoegzaam zonder koorts ten einde.

*4 Dito. Een Meisje by A.Farenhout, ’t welke ftee*

opgezeten en gewandeld heeft , en zonder koorts of ziekte ’er

doorgekomen is.

27 Dito. Het Dochtertje van den Mesfemaker Dawa n s , by

welke ik na de eruptie kwam , leed zonder fmerte het overige

der ziekte, met gevolg van fpoedtgc geneezing.

*9 Dito. De Dochter van Monfr. Goldsmeeding, ia

de Snuifwinkel, in de Boekhorstflmt , zynde een wéék ea zwak
geitel , welke de menflrua had , en by welke ik eerst in het tweede

tydperk gevraagd werd, was de eenige, zoo ver my bewast is,

die nspokken gehad heeft.

2. November. Een Kiad , omtrend 3 Jaaren oud, van des

Spiegclmaker van der. Hoek, by ’t welke zich driemaal de gan-

gnena in het aangezicht heeft geopenbaard, eens met eeneBloed—

blaisopdewang, welke overwonnen zynde, door formeel inflaaa

van alle ie Pokjes gevolgd werd : die , alle vol met rypen Etter

gevuld ftaande, eensklaps wit en ingetrokken werden, met doa-

delyke benaauwdheid op de borst ;’t gene eene allerysfelykffe var-

tnomng , en een akelig vooruitziet opleverde! Dm, dit geval gay

aanleiding tot de famenftelling van een nieuw middel, ’t gene,

om deszelvs prompte werking, den naam van Wondcr-poeder be-
komen heeft. Dit middel tweemaalen gebruikt zynde , vertoonde

zich alles weder in vollen gloed. Doch waarop weder eene

Peripntumonia , verzeld van bloedfpuwen , (’t gene ik nimmer
elders waargenomen heb) volgde. Alle welke toevallen echter

volkomen overwonnen zyn

,

en her Kind ten vollen hexfteld

,

zonder eenig letzel over te houden. — De Ouders hebben , door

hun fchrifrelyk getuigenis, zeer gaerne het zegel der waarheid
aio dit zonderling geval willen hechten ( • );

19 Dito.

(*) [Ibidem, bladz. 76.]

i



S»/ö B Y L A G E N.

io November. De Dochter van Monfr. van der. Burg, Mr
Lyftemaker, in de Boekborstftraat , zanneestaltyd op, en heeft dc
ziekie gemakkeiyk , genoegzaam zonder kooxts , of eenig letzcl
over te houden , doorgegaan.

- ia Dito. Het Dochtertje van wylen den Heer Dr. van Dalf.n
welke myne hulp verzocht in het vierde tydperk

; betuigende
zyn te kort komen in deezen. ‘Het lag in eene geweldige Febrit
faundaria , doorgaans met Coma verzeld

, ca als met de dood
wortelende : zy heeft zeven weken blind gelegen

; de Coma
bleef haar meest by. Dan, d#or het aanhoudend gebruik der
gezegde middelen, is dit Kind, met den Goddelyken byrtaad,
tot volkomene gezondheid gekoomen, en tot heden gebleeven. —
De Pokfmet had een vinger byna doorgewreeten

, en ’er was
eene gangreneufe plek op de knie, zoo groot als een ftuiver of
meer. ( f )

Een Kind by de Wed. van Heyningen, ’t gene ziek
was, zwaar de Kinderziekte ondergaan beeft, en echter geluk-
kig , op den gewoonen tyd , de ziekte te* boven gekoomen is.

13 Dito. Een Kind van een jaar, van Monfr. Kramer., aan
de Wal, zeer kwaadfappig

, en altoos in Wieg onder vertik-
kende Dekens

, wel toegetopt
, als begraven liggende

, kwam , met
weinig gebruik van de Kinderpoedertjes, insgelyks de ziekte ge-
lukkig door.

Een Kind van den Bleiker B e l i , aan de Veenweg , ’t welke
ik niet gezien

, maar waar voor ik , op ’t bericht van den Vader
, de

noodige middelen gegeev en heb : welke
, op den gewoonen tyd, van

gewenschte uitwerking geweest zyn.

Het Kind van den Koerfier van den Lt. Colonel van O yen,
nog zuigende: voor ’c welke de Moeder de middelen gebruikte , en
door haar toereikend voedfel, de kracht derzelven haaren zuigeling
mededeelde; waardoor zy het genoegen had, gelyke gelukkige
uitwerkingen te ondervinden , alszy van anderen vernoomen had.

2j Dito. Het Zoontje van den Heer Stroi.nk, Castelein
in het Logement van Amfterdam , ’t welke tweemaal den aanval
der Pokziekte heeft ondergaan; terwyl ’er intusfehen zich eene
Febris Catarrhalis Stationaria opdeed , welke den twintigten
dag critice afliep; wanneer zich weder een enkel Pokpuistje ver-
toonde.

6 December. Het Kind by Monfr. Bekker, onder de
'Jileboomen

, mede een zuigeling van één Jaar, voor ’t welke de

Moe-

(t) [ Ibidem , bladz.
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Moeder, even als de bovengemelde, de middelen innam, en

haar Kind , even als de voorige , het gevaar ontrokken zag.

14 December. De jonge Juffr. Bast ut.. Nicht van den Heet

Pikeur, onderging de ziekte gemakkelyk, zat meest op, en

byoa niet ziek.

15 Dito. Het Dochtertje van den Bakker van Maui, op

de Heeragraft, welke kwaadaartige Pokjes had, fpaarzaam da

middelen gebruikte, en echter, even als de voorigen.bet gevaat

ontworteld is.

3t Dito, Het Kind van den Heer Schout van »n Harst*1

te Scbivenir.gen , oud si Jaar , op den agtten dag , wanneer de
Pokjes zeer flaauw en waterig tonden : doch die onder het gebruik

der middelen opreezen en vol etters geraakten , terwyl de kwyling

ophield; dan op den elvden dag neêrfloegen , doch door ’t zoo-

genaamde JVondtr-Poedtr weder opkwaamen ; waarop het Kind
eetlust bekwam , de drooging volgde , en den vyftienden dag
alles, als mee koeken, afviel, en het Kind zyne voorige gezond-

heid bekwam. Alles volgens eene uitgebreide verklaaring , welke
de Vader van het Kind , en de beide wederzydfche Groot-
vaders daar van gegeeven hebben (*).

Dit zyn de voornaamte gevallen , welke ik met meer anderen,'

gelyk van de Kinderen van den Heer J. P. KiM?rr, Apo-
thecar , wiens fchriftelyke getuigenis de behandeling bevestigd (f) ,

zoude kunnen verterkeD.

’Er hebben zich nog drie aanmerkelyke gevallen in 1785 ver-,

toond; als één in denZoon van den Castelein Straatman,
te Szbcvcningen , die, na het gebruik van N°. 3., zeer hongerig
werd , en byna niet meer ziek was.

Benevens twee Kinderen, een van 3 Jaaren, en een zuigeling.’
Het eerte nam het Kinderpoeder zeer wel in , en hertelde als
de voorige. Voor den Zuigeling nam de Moeder, even als de
boveagenoemde Heldinnen

, het middel in, en mogt zich, in
de «ven gelukkige uitkomst

, verblyden.

Dean

(*) [Ibidem

,

bladz. 79.]

Ct) [Ibidtm, bladz. 81.3
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****** *

Deere Proeven nu*kén een gèta[ v*n omtrent negentig nit
Wélke ,

gevoegd by die van 1772-1778, Cdie ong^vaer honderd hé-
Joopen hebben, en van de eerfte waren (*),) benevens die, welke
onder myn beftuur te Loosduintn en 's Graavenzande gedaan
zyn , C in de ecrfte plaats by de tweehonderd

, jn de Jaatfte plaats
omtrent honderd ,) te fanen niét veel vin de vyfhonderd znlle*
Verfcbillen.

(•) [Hier boven in den Tcxt (I. Afdceling $ XLVIÏ-LVI }
medegedeeld].

f.

I • -4
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[Uittreksels van Brieven
,
van wylen den

Hecre Jacob Verbrugge, Medicina

Doiïor ,
enz. re Delft, omtrent de ge-

wenschte uitwerkingen der middelen in Gan-

granofa, in de kwaadaartige Epidemie aldaar,

van het Jaar 1776.J
*

,
« . t , >

Delft den 1 9“ November 1 77Ö.

« — Dagelyks doe ik Proeven
,

te veel om hier thans
te melden, doch overal tot bier toe met bet uiterfie fnccès.

Onze Patiënt, de jongen van den Bakker, dien Uvv-
Ed. heeft gezien, is nog in leeven

;
de handen en ’t ge*

zicht zyn niets meer gezwollen geweest; doch, zoo ik
my mec verkeerdelyk vleije, hebben de voergefchreevene
middelen

, paal en perk geheld aan den verderen voort-
gang van gangrana in de Pokken : zelv zyn ’er reeds
vericheidene in het weezen droog; en zyne voeten zyn
heden, buhen de voorige dagen, zeer gezwollen. De
loodverwige couleur, door ons gepasfeerde Saturdag ge-
zien, en die hem continueel is bygeblecven, was heden
aan de beenen in eene aangenaame roode couleur veran-
derd. De Jongen neemt zync Middelen allerzorvuldigst
in, otn dat hy zelvs een gezicht heefc

, van bet gevaar
waarin hy is. Ik durv my zelven nog niet vleijen;
fchoon dit alles nog eenig bod fchynd te bieden: echter
ua ik veiltomd over het gene ik zie”, enz.

[En, nader, den 23* derzelyde Maand:]

„ Met ieedweezen vernam ik, uit Uw Ed. Misfivean gisteren, de ongegronde inquietude
, waarin Uw Edover het Kind van Macor was gebracht. Het zeivde

geval, wenselijk, zal ons nieuwe ftoffe geeven tot ver-
blyding : vier dagen lang, hadden by deezen Jongen, de

^ Pokken

r



:8a B Y L A X G E N.

Pokken zeer gunftig gedaan, zynde difcrct* , echter
wat weinig verheven; ik gav hem om die reden tot hier
toe (om het middel niet buiten noodzaak te fpreeken)
de Pillen of Poeders niet: doch, den 5a dag, ftond ik
verbaasd over de fchielyke ontaarting zyner Pokken; niet
alleen in zyn wezen

, maar zelv verfcheidene aaneenge-
fchakeld, waaren aan het lyf te zien, die donker paersch
en zwartachtig zagen. Hier op deed ik dtfaClo d.egewoone
Poeder, om de drie uuren, in de quantiteit van 10 grei~
tien, met Suiker en Water gebruiken; en, om het uur,
een lepel van een fterk Mixtuur met Extr. C. Peruv., en
van tyd tottyd, een teug Rhynfchen Wyn inneemen. Den
én dag, was ik niet minder verwonderd, dat de gan-

grtena niet flechts niet verder geproferptcrd , maar zelv
op verfcheidene plaatfen merkelyk verminderd was; de

Jongen bfegon te zwellen; de Pokken begonnen tcfup-
pureeren

;

en tot gister avond , zynde den 8" dag na dat de
Pokken uitgekootnen zyn, gedraagd zich de ziekte rede-

lyk: hier en daar waaren nog cenige flippen, die dage»
lyks afneemen

,
te zien.

De Jongen van den Bakker (*), die heden den 13a

dag zyner ziekte beleevd
,

was, tot gisteren ,
nog in

denzelvden toefland als ik aan Uw£d, laatst befchreev:

uitgenoomen
,
dat de Pokken in bet wezen meerder ge*

droogd zyn

,

en min of meer beginnen tefchuiven; aan

zyne handen en voeten , welke laatfte nog eenigszins

gezwollen zyn
,
gast de opdrooging zeer langfaam voort.

De ftank die hy gisteren van zich gav, was fchier

niet te weêrftaan, waar tegen ik direct de noodige prs-

cauticn gebruikte: voorts was zyne tong zeer zuiver, de
eetlust fcheen beter, en de krachten waaren niet vermin-

derd; zoo dat men byna eenlge hoop op den te vooren
reeds halv-dooden, zoo hem den Hemel verder gunflig

is, zoude beginnen te Hellen”, enz.

[Twee

(*) [Dezelvde waarvan in den voorigan Biiev gewaagd werd.]
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[Twee dagen daar na . berichtte zyn Wel Ed., teq

aanzien deezer twee gevaarlyke Lyders:]

„ De Jongen van den Bakker, geevt (leeds meerder

hoon op herftelling: de opdrooging der Pokken gefchied

wel langfaam, doch zyn eetlust word beter; de tong

was frisfcher, en de krachten neemen eenigszins toe.

De Zoon van Macor verbeterd dagelyks : de zwarte

Pokken zynbyna weg; de handen en voeten zyn meer

gezwollen
;

en de juppuratie der Pokken gaat gelukkig

voort”.

[En, Iaatftelyk, vind men, in eenenBriev van den 29°

derzelve Maand, omtrent dezelyen gemeld:]!

„ De Jongen van den Bakker, en de Zoon van Macor,
beginnen dagelyks meer en meer te reconvalefceeren —

[En, dewyl hier vooren (I. Afd. § Lil en Bylage G
p. 148. ) gewag gemaakt is van mingunftige uitkom*
Hen der middelen, tot befïryding van de Pokfmet, te

Delft plaats gehad hebbende, zal men, om eenigszins

nader te doen blyken wat hier van zy, nog den volgenden
Briev

, ( welke een zaakelyk verflag behelsd
, van de

Proeven tot op dien tyd gedaan) hier by voegen.]

Delft den 30^ November 1776.

— „ I hans heb ik de Eer Uw Ed. te melden, dat
de Proeven door my genoomen, niet dan in gevallen

, die
zieb, van bet begin af kwalyk lieten aanzien , met elkander
beloopen op een getal van zeventien : waar onder zes
flervgevallen

; welker fommige aan verzuim te imputee-
ren zyn. Negen zyn ’er uit groote gevaaren gered; twee
nog in critique omflandigheid.

i°. Onderde zes flervgevallen, isheteerfle, vaneen Meisje
van 1 3Jaaren, die aan confiuenten laboreerde

; by welke zich,

3 reeds
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reeds op den y" dag der ziekte, gnngr<zna in Ibmmige
P deken vertoonde , doch die op het gebruik der mi ide-

len, reeds op den zevenden dag verdweenen was: de

ziekte.ging gelukkig voort tot op den 12* dag derzelve,

wanneer de kwyüng (de eenigfte, die ik onder a'le de

gevallen heb gezienJ cesfeerde, en de daar opvolgende
benaauwdheid , het gebru k der middelen (zelv van eenig

dun vocht) belette, en de Patiënte, op den i; D dag der

ziekte, overleed. — Het tweede Srervgeval verfeerd

omtrent een Jongen v.111 ^ Jaar, die op den 14* dag

der ziekte, convu/ftv ftierv ; doch by wien het gebruik

der middelen zeer gebrekkig is geweest en afgebroken. —
Het derde raakt een Jongen van veertien jaaren

,
by

wien de ziekte denzelvden loop als by den Bakkers Jon-

gen
,

van het begin af, hield; wien ik derhalven op

de/elvde wys
,

zeer zorgvuldig heb behandeld; doch

die, des niettegenliaande, op den ioa dag, aan zyne ziekte

overleed. - Het vierde geval, was by een Jongen by wien
ik, eerst op den y" dag der ziekte, vvierd gevraagd; by

wien dus de middelen, te laat in ’c werk geiteld, vruch-

teloos zyn geweest; en welke, op den 13“ dat, convulfiv

ftierv. — Het vyfde betreft een Meisje van 3J Jaar, by
welke den 2° dag der ziekte, de Fokjes reeds in menigte

opkwamen, en direét de Pillen gebruikc werden; den

4" dag wasren de Pokken allen in dén gevloeid; den

dag was ’er gangrana in dezelve. Ik begon dés, van

de Poeders , alle 3 uuren , 6 greinen ,
(met tusfehenvoeging

van een linclus nier Exir.C.Peruv . ) in te geeven ;
den 6“

dag waaren ’er, hier en daar, onder de huid effufiones

Ignis te zien; den 8“ dag overleed zy. In dit geval was

de kwaadaanigheid der Pokken
,

grouter als ik ze in

eenig ander heb ontmoet. — Het zesde geval ,
is direft

gelyk aan het vyfje: met deeze uitzondering, dat de gan-

grana langfaam*r toenam; en het Meisje tot den io" dag

list leeven behield,

2.” Uit de negen gunftige Proevelingen
, is UwEd. vaa

drie gevallen ooggetuige geweest. Onder de overige zes,

is
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is" de Jcrgrn vt.n fliaccr

.

die 2Virrte Pr 1W rrea g

drie, by welken ik voor confluenten vreesde, doch die

vol van difcret<t waaren, en zonder eenig interval, in den

tyd van 11 d 12 dagen alle gevaar re boven waaren; de

twee overigen, dreigden gangrana , het welke gelukkig

(by de eene door de Piiten
,

by de andeie door de

Poeders ) wierd overwonnen.

30 Van de twee die 1 og critiq flaan , is er cén
,
gelyk

aan den Bakkersjongen; hy beleevt thans den ia 1

]
dag

der ziekte: met dit onderlcheid evenwel, dat hy in het

begin, onder her gebruik der Pillen, gargraneufe Pokken

kreeg, die thans door de Poeders gelimiteerd worden.

De tweede, is op den vyfden dag der ziekte; en dus nog

niet in het grootfte gevaar.

Dus is het met de Proeven gefield. — De kwaadaar-

tigheid der Po' ken alhier, fchynd ,
in de verfcheidene

gevallen te groot, om door een anderszins heilfaam mid-

del, te worden gefluit.

Daar ik my het meeste over beklaag, is, dat (1° )

deeze ziekte in ’t algemeen in Kinderen valt, wien zelden

de noodige hulp kan worden toegebracht ; ( 2? ; men

menigmaal te Lat by dezelven ontboden word; ener,

eindelyk , zeer dikwils ,
verzuim omtrend het gebruik

der beste miudelen, van den kant der oppasferen, plaats

heeft”, enz.

(getekcjid )

J. V £ RB RU G G E.

I

N 3 [En,
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[En, in de Briev en van wylen den Heere

J. du Bois Hoolewerff, Stads

Mei. Doctor te Alkmaar, mitsgaders

Schepen en Raad dier Stad enz., vind
men, nopens het effeót der middelen in

Gangrcenofce en Veftculofo , het volgende

gemeld.]

Alkmaar den 140 July ï 777.

„ In het Roomfche Weeshuis is in de voorleden week,
op Maandag of Dingsdag, een Meisje, oud vyf Jaaren ,
ziek geworden

: geene andere Zieken in dir huis zynde,
wachte men het wat af, om my te vraagen. Donderdag
werd ik gevraagd, doch toen buiten de Stad zynde,
kwam ik Vrydags

; en zag terftond dat het Pokken zou-
den worden: ’er was nog dagelyks ontlasting geweest,
de Tong fcheen redelyk zuiver, de Koorts was niet zeer
zwaar; ik beval, het Kind op eene luchtige (echter niet
koude^ plaats te brengen en fchreev een Julapium voor.

Zaturdag morgen vond ik het in een geheel anderen
flaat : onnoemelyk vol allerkleinfle Pokjes en niet als

Veficulofa

j

op het lichaam vol met blaauwe en zwarte
flippen; de Pokjes bleek; fomtyds was het Kind nog al

prelent, doch benaauwd; het drinken ging goed: terftond
heb ik gebruikt van de roode poeders; ik zond ’er vier na
toe, om ’er, om de 3 a 4 uuren, één van in te geeven.

Er zal in ieder van de poeders 7 grein geweest zyn, en
tweemaal zoo veel Suiker, ’s Avonds vond ik het Kind
in d?nzelvden toeftand : de poeders waaren wel gebruikt

doch mee moeite
, met behulp van een rype kers, —

Voorts, had zy dikwyls gedronken.

Zondag morgen ten 7 uuren het Kind bezoekende,
vond ik het niet flimmer : de nacht was redelyk doorge-

brach:; de blaauwe en zwarte flippen waaren niec ver-

meerderd; het aangezicht meer gezwollen ; en de Pokken
rooder i
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roodcr vier Poeders waaren ’ervrcêr gebruikt en tusfehen

beiden eenig vocht.— Ik begon, des morgens, met het

ut even van ieder Poedertje uit 10 grein, met twee deelen

witte Suiker. Des avonds vond ik het Kind m den-

zelvden toelhnd: het aangezicht nteêr gezwollen ,
zoo

rat de dogen eenigermaate gcHooten waaren ,
en de neus

zeer verHopt ;
de Pokken iets rooder; de Koorts zeer

aemaatigd; de blaauvve en zwarte Hippen niet vermeer-

derd. ik belastte voorttegaan, met alle 3 uuren een Poe-

dertje, en tusfehen beiden een teugje Rhynfchen Wyn te

gceven.

Maandag morgen, had het Kind «ene onrustige en

woelige nacht gehad : het kwam my voor prefenter te

zyn, en mtêr gevoel van de bngemakkelykheid der ziekte

te hebben ,
dan den voorigen dag; de zwelling van het

aangezicht was nog veel vermeerderd; oogen en neus

waaren geheel dicht; de Pokken rooder, iets verheve-

eer, en meer met eenig vocht opgevuld; de blaauwe en

zwa’rte Hippen vond ik niet vermeerderd ,
behalven hier en

daar een enkelde in het aangezicht, doch van niet veel

aanbelang. De Poedertjes waaren
,
op zyn tyd

,
gebruikt;

doch met wat moeite. — Ik moet Uw Ed. betuigen

,

dat ik tcc.dus ver, zeer voldaan ben; en het buiten myne

verwachting gaat, dat dit Kind nog leevd: en cp deeze

wvze voortgaande, heb ik hoop, dit het zelve dit doo-

ielyke gevaar ontwortelen zal, Myne vermaaningen

zyn geduurig en allerernftigst , om eene zorgvuldige

oppasfing te houden”, enz.

Najcirif:. Deezen avond omtrent 9 uuren, het Kind

bezoekende, zag ik met verwondering, de Pokken over

het geheele Lichaam merkelyk gezwollen en verhevener

geworden; de zwarte Hippen verdw-ynen; het Kind is

woeliger en lastiger, doch dit fchryv ik aan meerder

gevoel toe; de Pols is ruimer, en wakkerd berer op; de

Koorts komt roy voer gtmnatigd te zyn, lk fchep groote

hoop en ben recht veiblyd”, —
N 4 [En,



I

Ï88

I

B Y L A G E N. .

£En, nader, in eenen Briev van den son

deszelvde Maand.]

« Dingsdag morgen (den 15" deezer) vond ik het Kind,
s morgens, redelvk: doelt de Poeders waaren met geen
mogelykheid meer in re krygen. Des nachts had men het
Kind, ora de drie naren

, 12 druppels van de Tinctuur
gegeeven

, met koud water; eD hier werd den geheelen
dag mede aangehouden, ’t gene gemakkelyk ging. Des
avonds was het Kied mooy; de Pokken begonnen goed
te zweeren.

Woensdag morgen vroeg, vond ik het zoo wel niet:
de nacht was zeer onrustig geweest, de tong fterk bezet
en droog; ik twyffel of de oppasfing wel zoo goed als

te vooren geweest was: de Pokken waaren platter;
echter waaren de zwarte flippen geheel weg. Jk beval
eene zorgvuldige oppasfmg

,
en veel te doen drinken.

Dien moigen uit de Stad moetende
, belastte ik een

Apothecar
, eemge maaien te gaan zien of alles wel in

acht genoomen
,
en met het gebruik der druppels aange-

houden werd..

Donderdag ’s morgens, vond ik het weder alles naar
wensch : den geheelen voorgaanden dag had het niet
breed geweest, de Aporhecar meende, dat 'er vry wat
Koorts geweest was; alles was zorgvuldig in acht genoo-
roen en ’s nachts was ’er ontlasting van afgang gevveesr.

De Pokken (tonden in vollen zweer en rypheid; en het
kwam mv voor dat alles naar wensch ging : met de
druppels werd nog aangehouden. — ’s Avonds was het
ook mooy; ook was ’er wederom ontlasting gevveesr.

Vrydag morgen
, was alles naar wensch : hier en daar

begonnen al Fokjes re droogen : doch ’s nachts had het
Kind de handen weeten los te krygen, waar door zy
zich derk de Pokken, in het aangezicht, door-gekrabc
had; ik belastte, hier voor zoo veel zorg te draagen als

mogelyk was. ’Er begon trek rot eeten tekoomen; het
aabgezichr wnp'merkelyk geflonken, daar en tegen de
handen goed gezwollen. Zaturdag
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Zaturdae morgen vond ik het weder gewt nscht ; en geen

Koets van eenig aanbelang: zynde deeze dag na den

i "O • en ik ben tans voor weinig gevaar meer beducht.

He t Kind begon nu ook al weder te zien; en tweemaal

daags was ’er ontlasting ,
zoo dat ik geene laxantia ooodig

oordeelde. <

Heden morgen heb ik het Kind bezocht, en vind het

zoo wel in alles, dat ik niet noodzaakelyk vind, dat er

iets meer aangedaan worde: het eet, dri. kt, en üaapt

wel, dagelyks is ’er goede ontlasting, enz •

<

' <• /

[En, laatftelyk, in eenen Briev van den 19"

Augustus 1777; als volgd :

]

Met veel genoegen heb ik uit UwEd. laatfte Misfive

gezien ,
dat Uw Ed voldaan was, over den uirflag vt 1

de Proevneeming aan dat gevaarlyke Lydeitje: het Kindje

is zoo fris en gezond, dat haar niets deerd; en het fraaifte

van allen daar by, is, dat de oppervlakte van het aan-

gezicht zoo gelyk en egaal is
,

dat men mogelyk zal

twyffelen, het Kind tot volwasfen ouderdom gekomen

zynde, of het wel gepokt heefc”. enz.

[Terwyl gemelde Heer ,
in het vervolg van deezen]

Briev, nader, het volgende meld : ]

„ Ik heb, over eenige dagen, ook gebruik gemankt

van de bleeke Poeders, by een Kind, zynde een Jongen

van circa 10 Jaaren oud : de Pokken waaren op zyn tyd

,

en wel uitgekoomen ; de Syrnptowa a
,
gelyk gemeenlyk

,

waaren na het uitkoomen , ook veel geminderd: doch

twee dagen daarna, kwam ’er eene aanhuudende Koorts,

met groote hette, benaauwdheid
,

en allerftetkst ylen

nacht en dag; de Pokken waaren menigvuldig, en ik

vreesde voor dat kleine blaasachrige foort. Epispast'.ca

deed ik wel aanleggen
,
doch ik (lelde hier niet veel ver-

trouwen in. Stipt alle drie uuren ,
liet ik iy grein van

de bleeke Poeders, met 30 grein Suiker ge.i.engd,

N y ‘ge*
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gebruiken; en zoo veel drinken als het Kind wilde : tns*
lenen beiden, nu en dan een kopje geevende van een
utopium ; om dat de hette en dorst zoo groot waaren*

verder beval ik, vooral eene gemaatigde luchtigheid in het
vertrek, en by het Kind in acht te neemen. Het is hier
ook naar wensch gelukt : den volgenden dag veranderden
de Pokken, van het kleinfte in het allergrootse Poort
dat ik ooit gezien heb

; machtig vol wierden dezelvenmet
: ..r, ik >con ze nu wel noemen, discretce cob&rentts .

De ylhoofdigheid en koorts bedaarden geheel. De Pok-
i zjn al droog. Ik heb een laxans gegeeven om den

afgang te bevoorderen; en ben byzonder, ook over dit geval,
voldaan, ~ Dezelvae Poeders heb ik ook, doch maar
2 of 3 dagen, doen gebruiken door een Jongetje in het
Roomfche Weeshuis, daar de zwelling der Pokken my
niet voldeed, en de ylhoofdigheid re groot was: Ipoedig
wierden de Pokken groot; toen hield ik op, en het Kind
ii ook al herfteld”. enz.

(*) [Ia de volgende Brieven van deezen verdiensrlyken Ge-
neesheer, worden nadere gevallen gemeld, in weHte deeze mid-
delen met gelyke uitkomften gebezigd werden: doch welke men,
ter vermydiDg van min-noodige uitvoerigheid

, met llilzwygcn
vootby zal gaan.]

( getekend )

J. du Bols Hoolewerff (*).

Ê

NAAMLY.ST
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ONTWERP (*>•’

alkmaar.
M. S. du Pui, Stads-Medicwa DoStor& Proftsforï

B. Lulius, Stads - Medicina DoStor.

van den Berg, Medicina DoStor.

Het Collegium Medico - Phartvaceuticum.

AMERS-

(•) Men Leeft, met de meestmogelyke nauwkeurigheid , de

overgezondene berichten, in het fameuÜelien deezer Naamlyst*

gevolgd; en zich diptelyk aan dezelven gehouden. Waar men

cc qualiieiteD niet gemeld vond ,
heeft men gemeend , het daar

voor te moeten houden, dat zulk», uitverkiezing, niet gefchied

waaie,- wyl men de taededeeliug, ook hiervan, verzocht had: de

tyd liet ook met toe, daaromtrent, nader onderzoek te doen. —
De raamen ner refpe&ive Heeren welke zich , bet zy van den

beginne aan of fede't, met het beduur deezer zaake hebben

gelieven te belasten, zyn , aan het hoofd der Inteekecaareo van

elke Sad, «et cene onderfebetdene Letter, gedrukt; en de naa-

mon der Heeren Intekenaren , gefteid naar de Plaats hunner Woo-

ninz: waar door dezelve, dés, Biet altoos zullen worden aange-

trofTen onder die saatnen , aan welker hoofd de gene, by welken

bunne Intekening gefch edde, geplaatst is. — De fpaade inzen-

ding der bet'chren van ve>-fcheidene Phatlen ,
heeft ons genood-

za»kc, deeze Naamlvst can bet eindt der Verhandeling, in dede
van vóór dezelve (nelyk gebruikelyk is) te plaatfen.
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amersvoort.

Dk. Vroom D n. Z n.
,

Medicina DoStor ( fe-

dert overleden.)

H. Berghuis, Me-
dicina Doctor

, Schepen
der Stad Amersvoort.

Boshuifen Craanen r Dr.
D

.

van)
Deventer C C. A. van)
Goudoever ( H. van )
Hana (H.

)

Hoog ( Do. Ths.

)

Rolff ( Mr. N. C.)
Moesberg.

Philippo {Do. C.)
Pul C. z. (W.)
Rootfelaar C Jan van)
Verfchuur CE*)
Vogelefang ( G.}
Vroom ( Dk.

)

Wildfchut ( Do. J.

)

AMSTERDAM.

L. L. van Meurs,
Medicina DoStor.

M. N IEUWENHUY-
z E N, Medicina DoStor.

J. Al lart, Boekhan-

delaar.

Antena CJacobus d’) Me-
die. DoSlor.

B. (G. E.)

r s t

B. (G.)
B. (W.)
B* (W. A.)
Brandis CG. Brender S)
Bruyn CGeorge)
Bruyn CJb-van Oosterwyk)
Bruyn (Willem)
Bruyn (Martinus de)
Budde (Johs. Lamb.)
C* CJO
Coevenhoven (Pieter van)
Fabricius

( A. H.)
Fabricius ( J. T.)
Geuns ( S. J. van) Pbil.

& Med. DoSlor.

Geus CJacob de)
Hekman ( J. A,)
Beurn ( J. V.)
Heyder ( Dk. de)
Heyliger (T. Hope)
Hinloopen ( D. van )
lufinger C H. A.)
folie (P. J. Le)
Ketwich CA. v.)

Kliek C I* C.

)

Klinkenberg
( De.

J. vaQ
Nuys)

Leknates CJan)
Marwyk (G. M. van)
Meurs ( A. G. van )

Meurs
,

Geb. Braudr ( E.

E. van )

Moerel C Pieter

)

N. N.
N. N.
Nolthenius.

Ooster\vyk(Lambertus van)

Posno
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Posno ( J. L. )

R. ( A. v.

)

Rensfelaar W. z.

Rensfelaar (J J.)

Ryninks ( J. F. )

Sande (Gr. ten )

Schuiner (Ls.Hs.) Chirurg.

Schuttrup ( A. C.

)

Soudden ( B. C.

)

Sylvius ( Gebroeders )

Tange ( van)

Tayfpil, Jamz . (Fran^.)

Teerink (Jan)

Thoraeze ( Wed. H. de )

Titfingh ( Gulielmus

)

Tonneman (Jeronimus)

Vaillant.

Wayenburg ( A. van)

Wayenburg ( Hk. van )

Wilda (Bannen)

A R N H E M.

Ahazueervan den
Berg, Predikant in

de Hervormde Gemeente.

G. J. van Wy, Anat.

Chirurgie <2? Artis

Objletr. Lc&or
, Stads

Operateur en Vroed-

meestcr.

B. (R.)
Rekking (Afr.Schievelberg)

Advocaat, te Huisfen,

Boonzaier
( M. )

Boor ( Do. J.C.)
Itafen (B. M.)

Brotk ( Herms. van den)
te Barneveld.

Brown ( John)

Cranenburgh ( Dr

.

Hendrik

van) te Cuyk.

E. (J.N.V.)
Eek van Overbeek (Earo-

nesfe)

Esfen (Baronvan) Heer van

Scbaffelaar,
te Barneveld.

Everts (Gerh.) teTwello*

Feriet ( Dr. P. ) te Span-

keren.

Geer ( B. van ) te Velp.

Haas ( Abm. de

)

Haerfolte ( Baron van )

Heeckeren
, Geb, van West*

renen ( Baronesfe van)

Hesfels (J.) te Apeldoorn.

Hoff ( Dr. F. H. C. ) B«r-

gemeester.

Hoogland (D. ) te Barne-

veld.

Hoogland ( E. L, ) te Bar-

neveld.

Huisman ( Do. D.) Predi -

kant te Appeldoorn.

Incomue ( Unè)

Jacobi ( D, A.) Rediorder

Latmfcbe Schooien.

K. (G.)
K. (de Wed.)

Kafteele (Do. R. P. van de)

Predikant te Roofendaal.

Knipfchaar ( de Wed .

)

Langebeek ( Do. A.)

Martens ( de Juffren )

MenCnga

(A. van)
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Menfinga ( Do. J. ) Predi-

kant re barneveld.

IvJeurs ( tor. H. W. van)

Advocaat.

IVleyi'r 5
(jcb. Gohen [de

Wed. )
.

.

Nilo ( J. D. W. ) te El-

berfcid.

Nyvenheïm ( Baron van

Nieuw kérken en) lieer

van Eek en Wiel.

Op ten Oord (de Juffren

)

Post [Do E. j.)

Prinfen (
Mr. J. J.) Land-

fc'.ryver en Griffier van

den Lande van Cuyk.

Kaders [Mevrouw) te Does-

,
borg.

Raders ( A. W. van) te

Doesborg.

Raeber ( F. H. ) te Appel

doorn.

Randwyk (Reynderr, Ba

ron van )

Ruuk [Dr. O- de) Stads-

Medic Doftor.

S.
,
tot B.. [

Baron V. S.

)

te V7
elp-

Schusler.

Serrurier ( de Wed. L.

)

Stolk [Do. J.)
Predikant

te Velp.

Tengnagel (L. D, W. C

Bafon van)

Torck ,
Geb. Baronesfe

Roode van Heeckeren

(
Baronnesje )

te koo*

fendaal.
A

Troost ( A.

)

Troost ( W. )

U mbgrove ( de Wed. )

Vielhaber ( T )

Viervant ( R. R. )

AXEL.
Julius Hendrik
Wieeen, Stads-

Medicina Doctor.

Spronk (M.) Cbirurgyn

en Wroeclmeesttr.

Si ark (Joh. Georg) Cbi-

rurgyn - Majoor van bet

tweede Battaillon van

Baden.

BERGEN op ZOOM.

Van Riemsdyk en

VAN BroNKHORST.

B E R K E L.

J. va n Zwigt, Hed-

en Vroedmeester ; Lid

van de Natuur- en

Geneeskundige Corres-

pondentie - Sociëteit in

’s Hage.

Bik (Dirk) Koopman ,
te

Pynaker.

B ;sch (
Nicolaas van den)

aan den Leydfen üam.

Biavenboer (Willem) aan

den Bergfeü Hoek.
Buik'0

/
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Buifen (Huygvan) Veen

man
, te Pynaker.

Buifen (Jan van)

Coert ( jn. Hk.) Genees- en

Heelmeester

,

— —
Dros (Cornelis) Koopman,

aan den Bergfen-hoek.

Erbervelt ( Gerard )

Groene veld ( Samuèl ) aan

den Bergfen-hoek.

Hoogftad
( Do. Joannes )

Predikant ,

Keikhooven (Jacob) Schout

van Soetermeer, aan dén

Leidfen-dam.

Kindc ( A. ) Genees- en

Heelmeester
,

te Zoeter-

meer.

Koot ( Jan ) Êouwman
,

onder Berkel.

Kouwenberg ( Lambertus
van) Secretaris van de

Hoop en Vrye Heerlykbeid

Bleiswyk.

Langeveldjr. (Jan)Seeretaris

van Berkel en Rodenrys.
Leeuw ( |an de

) Mr
Timmerman.

Lengkink ( Arie ) Genoss-

en Heelmeester
,
te Rhoon.

' Loden fleyn ( J. v.
) Ge-

nees- en Heelmeester

,

te

Bleiswyk.

Looyaart (Klaas) aan den
Bergfen-hoek.

Mourtpn
( Ifaac ) Genees-

en Heelmeester
, te Bent-

huizen.

NAAREN. 294

Nootdermeer (de ÏVcduwt
Korneüs) aan den Berg<
fen-hoek.

. ,

Noorderraeer (de JVeduvit

Leendert )

Noordhoek (Jan)

Nozeman (Cornelius) Pre•
d.kant onoer de Remon-
flrantsch Hervormden, te

Rotterdam
, Lid van de

Maetfebappy der Neder-
landfebe Letterkunde

,

te

Leiden,, enz.

Oosten (Johannes van)
Genees- en Heelmeester

,

aan den Bergfen-hoek.

Puffden (Jan van) Veen-
mem en Turffcbipper

, tö

Berkel.

Roscam ( $ . L. ; aan den
Leidfen-dam.

Schrader (Jan ) aan den
Bergfen-hoek.

Taay {Do. Barend) Pre-
dikant te Berkel.

Verduyn ( Helena Dros,'
IViduwe Elderc) aan den
Bergfcn hoek.

Voor myne Natuurgenooten.
(onder de Spreuk:

)

Werkhoven (Marinus van;
Gaarder van des Gemeen
nelands middelen

, aan den
Bergfen-hoek.

Westmaas (Cs.) Genees- en
Heelmeester

, te Pynqker*

O Zurches
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Zorcher ( I. 1. ) Mei. ö5

1

Chirurg. DoElor ,
aan den

|

Bergfen* hoek.

beverwyk.

H.V erveer, Medicina

DoElor.

J. H. Hansen, Apo-

thtcar.

Hoofc Gt. Z. (D.)

Husfing Cl.) Med. DoElor.

Wael (I. Schouten de)

BODEGRAVEN.

J. L. L0GGE.N5
Predikant in de Luther-

fche Gemeente.

Dirigeerende Leden van ’t

Kinder- Fonds.

Grasftek CDi. F. van )

Marchant ( J. P. )

Rhyn C A. van )

’s B O S C H.

Roeertüs Al-
be RT H O M A C H E-

VALIER, J. U. D.

Predikant in de Her-

vormde Gemeente.

Bonn CJoh. ) MA. DoElor

6? Profi'sjhr , en Raad

der Stad ’s Bosch.

Bvonkhorst (Mr.J.H. Breu-

gel van) Secretaris te

Heesch.

Deckers (J. H.) Medicina

DoElor.

Goyarts ( J. B. ) Medicina

DoElor.

Heurn (Mr.J.van) Griffier

van de Leen- en Colkamer.

Jonge CF. A. de ) Oud-

Penfionaris Honorair der

Stad Zierikzee.

Kempenaar C Afr* D. D.)

Raad der Stad ’s Bosch.

Martini cA.) Oud-Pen-

fionaris der Stad ’s Bosch.

N. N.
Niepoort CR . F. v. d.)Rtad

der Stad ’s Bosch.

Oever C Do. H. H ten)

Velingius C Profesfbr A. )

Verder CF.) Med DoSlor.

Walraven CA.) Med. DoSlor.

BREDA.
H. Mirandolle
van Ghert, Med.

DoElor.

Camphuizen CC.)
Gils (J. van) Pastor.

Hofdede (Do J. J.)

Huylers CB.V.

)

Leesgenoodfchap : de Lees-

lust ivyst ons &c. C Het)

Motman (3Ir. G.W.)
Segers C C. A.

)

Campen.



INTEKE
CAMPEN.

Air. M. Tybeman,
Griffier van Ridder-

fcbap en Steden ’sLands

van Overysfèl.

CULEMBORG.

VV. Verhagen,
Predikant in de Her-

vormde Gemeente.

Hendrik Teessen ,

Stads- Apothecar.

Hees C van

)

Joosten (Johs.)
N. N.
N. N.
N. N.
Stegerhoek.

Vos ( J. P. de)

Walbeek.

DELFT.
A. van Willigen.

Boogert ( Dr. Fran^ois )

Raad en Burgemeester.

Broek ( Vrouwe P. M
Pauw, Weduwe van den)

Duyn C Dirk van) Mei,
DoElor.

IVlan (Chrisriaan Joan de)
Soldy- Boekbou er van de
Oost Indifcbe Compagnie

,

ter Kamer Delft.
*

O

V A A R E N. i9i

DEVENTER.
Lodewyk Schem*
kes, Predikant in de

Hervormde Gemeente.

rhemtnen ( I ) Med . Dolt.

Chirurg en VroedmcefttU

Vries ( b. de)

DORDRECHT.

J. B. C r o l , Medicina.

Do&or en Oud Le&or
Anat.& Artis Obfletr.

Frederikvan den
Berg.

^ken (Joh. van)

Attenhoven ( E. M. van)
Backer (H ],)
Bank ( Elias van der)

Bank ( Do. Gme. van der)
Bank (Joh. van der) Apotbec.

Blusfé (Pierer)

Bosveld ( Do. P.

)

Bracht C Hn. van)
Brandeler ( A. B- V. D.)
Breda ( I. van)
Breur CMr. J. ) J. U. D. *

Brouwer B- z. (Do. P,)^ $.

Theol. Prcfes/or.

Bruyn de Neve (W.I.de)
Buck (Wr.)
Crans ( Dirk)
Daals fJakobus van)
Dam ( R, L. van )

Doet*



.NAAMLYST der200

Dóorilag C Do. Jacob Hen-

drik van den )

Eist (J. van der)

Gevers (Ha»o)
Gregoor (Nikolaas)

’t Hooft ( Corn.)

?t Hooft (Jacobmina)

Hordyk CW.n.)
Horst (E. L.van der)

Ka^tendyk (Joh.)

Ketnan (Jan)

Kuipers ( Do. Gs.)

Ku.yfer ( If. de)

Lidt de Jeude C H, van )

Loon (M. van)

Morjé ( P. )

N. N.
N. N.

N. N.
Nerum ( H. van )

NotemanCArn.) Vroedfcbap.

Pasteur (J, D.

)

Pot, gehooren Onderwater

( G. van der)

Rhyn (/)>. N. van )

Roodenburg (Nicol.)

Smalt CS.)

Srar CD r . H. van der)

Sterling ( Hs. U. )

Sroop CA. A.)

Stoop CA. B.

)

Trichl ( Adr. van )

Yeth C .G )

Vries CT. N. de) Medicina

Doftor

Walpot ,
Thomas Zoon

C Hendr.

)

-EDA M."

Cornelis Van GalEn,
Stads Medicina Doctor.

ENK HUIZEN.
B'ROëRIÜS VAN DER
Velden, Oud-Schepen.

Alting CM. M.) Scbultes

van Runewo1d,teMeppe1.

Arentz C Johannes Reir.har-

dus) Medicina Doftor.

Blok, Pietersz. (Anthony)

Apothecar

.

Jongh (Jan de) Qui-Prefi*

dent Commissaris van de

kleine Gericbtszaaken.

Jungius C Reinharduc Jo-

hannes ) Medicina Dofior.

KaempfFCC.F.) Procureur,

te Oldemarkr.

Kok C F. A.) Med, DMor.
Poorte C I. v.)

Reuter (Carclus) Meikind

Do£lor.

Rubbé C Pieter Fredrik ) te

Steenwyk.

Sombetk (il/r. Cornelis)

te O.usthu zen.

WittCPancras de) Koopman.

VV itt CWouterde) Koopman.

E L B U R G.

C. va n Manen, Med.

Doctor.

F RA-



INTE KENA AREN.

FRANEKER.
A. Y p e y, Med.& Anat.

Profesfor.

G. Coopmans, Med.

Doctor.

H. van Blankendaal,
Med. DoRor.

DE FYNAART.
P. VAN DUUREN,

Predikant in de Her -

vormde Gemeente.

Bierr CM.)
Breda ( G. A. van)

Bur^rs (I.)

Hollander CC. de)

Lin len CP. van der)

N. N.
N. N.

N. N.

N. N.

RyvenbergCC.) Chirurg.

G O E S.

M. Slabber, Raad
der Stad Goes, Bail-

luw van Baarland en Ba-
kendorpe en Secretaris

van Oudelandè^Lidvan
de Keizerlyke Maat-
Jchappy te Ober-Laus-
nits, en van de Hol-
landfcbe en Zeeuwfche
MaatJ’cbappyen der IVe-

tenfehappen.

O

20r

Cére (E PO Stads Medi-

cina DoClor en Operateur•

Noel CD.) Med . DoRor.

TielensCH. I.) Med.DRor .

Walckiers CPO Med.Doctor.

GORINCHEM.
II. vanGennep, Med.

DoRor ,
Schepen der

Stad Gorinchem.

Bly C Rich. de )

Cruyskerken C Ad. van )

Eybergen Cj. v.)

Goerzee CJ.

)

Heyligers.

Kneppelhout ( Do. J.)

Rom C R. ) Med. Doctor.

Schoor CA. v.)

Vogel c Wm.)
'

’

,
r /

GOUDA.
J. Bleu la nd, Med.

DoRor.

J. VAN Steel, Stads

Cbirurgyn.

Berg ( I. van den

)

Besfan Cl. )

Bleuland C Jacob )
Brummeler C G. ten)

Carlier ( AJ
Carlier C Q.

)

Elsnerus C A. S. P.)
G. CH. V.)

Hickart
, Marinusz. CD.)

3 Hoven
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Hoven CP. R.V.)
Jacobi C J. C.

)

Jager C P. de )

Kempen (J. M. van)

Kerkhoven.

Tohoff C D.)

Maas (Gerrit)

Mullart CA.)
Muys Wz. CWm.)
Neoraagus CR E )

Oftade C Boon van)

O(lade C M. E. Boon van)

Pierfon C P.

)

Polyn C H. )

Roofendaal.

Routeshouter.

Slicher ( I. I. )

Smit C D > J- A.

)

Stomman CPO
Trouw C D.

)

Vatebender C G. G. C.)

Verblaauw C W.)
Verboom. Medic. Doctor

.

Verryst CDr. A'bert) Raad

in de Vroedfcbap en Oud

Burgemeester der Stad

Gouda.

Verfchoor CI-)

Verfluys .( J m )

Visfcher (Do. J. de)

Vooys C If. de )

GRONINGEN.

A. P h. G. L o o F F
,

Medicina Dottor.

Graatsma C Abr.

)

Graatsma CJ.) Chirurg.

Muller CJ. H.) Med.Doct.

in de Wildervank.

Nievelt, van den Brielerr.

C Baron van Zuylen van )

Pol C Do. W, H.van de) Pre-

dikant in de Wildervank.

Sceege (Jacobus van der)

Med. Doctor.

Wolvendyk CD.) Med.

Dostor.

HAARLEM.
Jaques Rocquette,

Medicina Doctor,
Anat.

Chir. &,Arlii Obftetr.

Lettor.

Berkhout C I. Teding van )

Boesfes (A-)
Boge C C. M. Bugge V. D.)

Couderc ( H. Z. )

Couderc qq. (HZ.)
Diepen (Do. D, van}

EnfcheJe Cjoh.)

Gvoenou CJ. van )

Heshuyfen ( Ad. Jan )

Hmuft, geboren Geeivinck

CM- L. ) Vrouwe van

V elzen.

Hoofd CJacob Penninek )

tiovens C Kd. ) voor de Na.

latenfcbap van aen Heer

P. Teiler van dtr Hulst.

K C de IVeduvoe G. )

Kakebeen CC.)
Kalled c
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Knfteele (P. L. van de)

Kafteele
,

gebooren Delo

C IVeduvit van de )

Kuenen Ph. z. (J- D.

)

Malefyt CA. de Waal)

Maiken (.Do. N. van)

N. N.
N. N.
N. N.
N. N.

Oordt C Do. G. van )

Oudenaarden ( W.

)

Med.

Doctor.

Penninck ( M. Hoofd ,
IV°.d.

Dr. A.)

Piuyin CA.)
Pluynj (M.)
Pluym (Willem)

Quaec C Do. W. Mobachias)

Ravekes (de Weduwe')

Roest ( Do. J. van der)

Roos.

Rutgers (Do. A.)

Schneevoogt (G.)

Spillebout (I.)

Spillebour ( P.

)

Spillebout (de Weduwe )

Styrum (Jan van)

Sypefteyn (W. van)

Vinne (V. Huurkamp van

der)

Vollenhoven (W. J. van)

Yfermans. Medic. Doctor.

Zand ( Do. J. van der

)

Zeebergh ( A. van )

NAAREN. aoa

haastrecht.

A. Ledeboer, A. L.

Mag., Philof. Doftor,

Emeritus Predikant te

Haaftrecht.

Hanzon (Pietcr) Chirurg.

Lees - Collegic te Haastrecht.

(Het)

Leufen (P ieter)

’sHAG E.

Mr. P.VAN S WINDEN,
’s Lands Advocaat.

A. Laurillard dit

Fa l l o T} Stads - Me-

dicince Doctor , Secreta-

ris van de Natuur- en

Geneeskundige Corres-

pondentie - Sociëteit te

’s Hage.

Beaufort (Mr. J. M.)
Dame ( f. C. ) Lector in de

Ontleed•
,
Heel- en Vroed-

kunde
;
Stads en ’s Lands

Heel- en Vroedmeefter.

Hees (Mr, Johan van)
Heere van BerkeK<« Ro-
denrys.

May de Huninguen. Ge-

neraal-Major.

Mom C I. G. Zander9, voor

t

Arnolds. Conft.) te Ba-

1 TAVIA.

J

Muysfon ( H. ) Colonel.

O 4 Over-
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Ovérkllft CD.)
Ponle ( Allart ) Notaris.

Rengers ( L. Baron )

Saumaife C W. A. de ) Co

lotiel onder de Gua.rd.es

Dragonders.

Zander* ( I. G )

HARDE RWYK.
1

i
*. • «

M. VAN Geuns, Med.

Doctor ,
Prax. Botan.

Chem. & Obfl. Profes-

fnr ,
m ’s Lands Archia-

ter ( federt aan de Hoo-

gefchool teÖTRECHT).

Johannès Wil h.

Tilanus, S. S.Thcol.

Do&or en Predikant in

de Hervormde Gemeente.

Aken C B. van) Koopman.

Berahuys ( Wynand) Med.

Dj&or te Nykerk op de

Veluwe.

Bunskcrken CL.) Schepen

der Stad Harderwyk.

Cooth c Dr

.

M. S. van)

Schepen — —
Croonen CR- den)

Gu^fler CJ. L van de) te

Nykerk op de Veluwe.

IJart (S van der) Ont-

favger

H^riuga t. Zn. (Da J ) Pre-

dikant ,
— —

H jydendaal (B.) Med. Doet-

r
S T

Luyken (Do. W. C )

Mol CJO J. U. SA Med.
Doctor

, te Medenblik.

Munn'nghe ( H. ) S. S.

Tbeol. Dtcior ff Profesfor.

Nieuhoff'CB ) PbiloJ. Doet.

cd Profesfor

.

O/ het nut deed.

D zdvde 'Linfpreuk

Idem

.

Om trde te doen.

Op boop van Zegen .

Pypers C Arnoldus ) Apo-

thecar te N;kerk op de

Veluwe.

Rhoet CC. W. de) J. U.

Dr. Hidor. Eloq. e? Ling.

Guec. Profesfor.

Roscatn CP.

)

y. U• Dr.

£? Profesfor.

Scheidius CE.) S.S. Tbeol. 1

D ctor PA Profesfor.

Scherpencamp Ci-

)

teNy-

kerk op de Veluwe.

Schot C Dr. G.) Schepen

der Stad Harderwyk.

Van goeder harte.

Veen CE-) J U. Dr. te

Medenblik.

Vries ( J. C. F de) Secre-

taris der Stad Harderwyk.

Westervelt ( A. P. van )

J. U. Dr. £rV.

IIEERENVEEN.
H. van Weerden,

Medicina Doctor.

Heloma



INTEKE NAAREN.
Helotn* (M. van) Commis

der Gemeenelavds Midde-

len, te Oude-Bercoop.

Semler ( Jan Georg ) No-

taris.

Slorerdyk (Willem Augus-

tinus Posthumus van)

Premier van de Stad

Siooten.

HELVOETSLUIS.

Mr. Ru gier van Al-
derwere lt, Heere

van Rofenburg; Gommis

van ’sLandsMagazynen.

Andel C Hugo van ) te

Brielle.

Blanken Jansz. (I.) Op-

zichter van 's Landt Wer-
ken—

Bi uch (I. H. )

Bruch (Pieter)

Don n er CC. H. ) Medici.

h£ D Sior
,

te Brielle.

Rosi’en (Joh. van )

Sluis ( Mr. A. van der)

Raad en Burgemeester der

Stad Brielle.

HOORN.
C. W. R. Schouten,
Medicina Doctor (federt

overleden)

R. Prins, Medicina

Doctor
, Schepen der

O

205

Stad Hoorn , Examina-
tor by de Oost-Indifche

Compagnie ter Kamer
aldaar.

M. J. de Crane, Rec-

tor der Latynfche Schoo-

ien te Hoorn
; Lid van

de Nederlandjche Maat-

J'chappy der Letterkunde

te Leyden.

Arends junior ( Gerrit)

Binkhorst ( Mr. Fr.) Pree-

Jutent Schepen.

Blocquery (Mr. Chr. J. van

de) Oud • Schepen en Se-

cretaris.

Blocquery ( J. Chr. van de)

Oud-Burgemeester

.

Carbafius ( Mr. B. F.

)

Hoofd* Officier.

Courecb (Do. J. ) Predi-

kant in de jNoordzype.

Dirxs ( Dr. J. ) Raad in

de Vroedjchap en Oud-
Schepen.

Engelberts ( Do

.

E. M. )
Predikant te Hoorn

; Lid
van de Hollandfcbe Maat-
Jcbappydet Wetenfebappen
te Haarlem, enz.

Gallis C Mr. D. ) Oud-

Schepen.

Grasflek C Do. G. van) Pre-

dikant te Aïfendslt:.

5 Hesfelberg
'
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r
elberg ( Q G. ) Rit

j

meester by de Armee van

den Staat.

Hofmeester(Carel

)

Chirurg

.

Hoolwerf C Mr. Jac. van)

Oud Raad en Prajidcnt

Burgemeester.

Jongemaats C Dirk ) Raad
in de Hroedfcbap en Oud
Schepen.

Kerk: (Jan)
Kerk Cornelisz. (Jan)

Koper ( M.) Oud-Scbepen.

Merens (Mr. Allard) Raad

in de Vroed)chap en Oud-

Schepen.

N. N.
JM. N.
Nieuwftad (W. van) Oud-

Schepen.

Rooknuyzen ( £. van)

Schagen C Mr. J. ) Oud-

Scücpen en Secretaris.

Sena CD.) Capitein by de

Ed. Oost - Indifcbe Cm *

pagnie ter Kamer Hoorn.

Straten Jansz. ( H. van)

Secretaris van de Heeren

Mugiflr. en Gedeput. van

de Zeven Steden van West-

vriesland en hst Noorder

quartier
,
en van de Heeren

Gecommitteerde Raaden

van de Staaten van Hol-

land en Westvriesland ,

refideerendt te Hoorn.

Velius (J. Codde van der

Buig, Weduwe )

Vicq (G. de) Oui-Scbepen ;

WolfCC.van de) Oud-Cm-
inisfaris der mindere Ge

•

riebts-zaaken,

HULST.
J. H. Gallandat,

Medicina Doctor.

Bacot C H. A. ) Cbïrurgyn

in Hullder* Ambacht.

Endthoven ( P. J. van)

Med. Licent.

N. N.
StefFers (J. H.) Med. Dekt-

in Hm' lier Ambacht.

De LANGSTRAAT.
S. Magnet, Predi-

kant te Raamsdonk.

Dirk Elemans ,
Heere

van Sprang, Secretaris

der Stede Klundert.

Mr. J. P. Kleyn, Ad-

vocaat, op de Hooge
S wal uwe.

Amya (I.) Secretaris op

de Hooge Swaluwe.

Groshans, Med- Doktor, te

Raamsdonk.

Hardeveldt (Do. K.W. V.)

te Made en Drimmelen.

Hoek CC. H. van der)

BaÜltrw der beide Heef-

lykbeden ,
ie Hooge en

Laage Swaluwe.
Knook



intekenaaren.
Knook ( D. C. ) in de

Klundert.

Lind ( W. de) — —
Meerhout C Cornelis)

Paling (.Mr. C."L.) Secre-

taris te Raatrfsdónk.

Raupp CJ.W.) Mediciux

Dotlor.

Silvius N. Zn. Cj* C.

)

geadmitteerd Cbirurgyn

Op de Hooge Zwaluwe.

Son ( Mr. S. de Jongh van )

Heere van Raamsdonk.

Verkouteren (I. H.)

LEEUWARDEN.
Mr. J. Boreel van
Haersma, Ontvan-

ger Provinciaal.

Mr. F. R i n i a va n
Nauta, Burgemeester

der Stad Leeuwarden.

Beekerk CHaye)
Gorter C Claas Ocne )

Ruitinga C Watfe)

Scheltinga (Pïouwe A. A.
van )

Staal C Abraham ) Leeraar

der Doopsgezinden.

Sybouts (Sytfe)

Veen ( <ohs. van der)

Vries (Feike de)

Zeper ( Pier

)

L E Y D E N.

Cornelis 'Terne,
Medicina Doctor en

Stads Vroedmeester.

Bemmeleri ( van) Kost

-

jcbaoibouder

.

Blom (A) Med. Stud.

Goeverden (J. v. ) Kapitein

der Scbutterj.

Couwenberg.

Harmelen (F. van) Cbirur-

gyn te Zegwaard.

Hartenos CA.) te —
Houël (L. G.) Apotbecar.

KruyfF CR. de) Med . Doe

-

tor.

L eesgezelfcbap te Leyden

C Een)
Luymes CAeg.) Med. Stud•

Meerman CMr.Johaa) Hry.

beer van Dalem ,
Schepen

en Raad der Stad Leyden.

Muys C J. H. W.) Med.

Dobtor.

P. C T. S. A.

)

Schadee (Cornelis) Bailluv)

van den Tempel , Officier

en Schout van Berkel en

Rodenrys.

Schippers ( Adr. Wilh.

Brans) Medic. £? Cbir.

Düftor te Zegwaard.

Sleurs CC. A.) Med. Doftor.

Terne CEngelina Sophia)

Verhoe ven C H. P.Timmers>
Med. Stud.

Wie-
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Wfeiöan Junior (Hendr.

Chrisc. )- Meel. Stud.

De LEMMER.

G. van Blei s wyk.
Predikant in de Her-

vormde Gemeente.
v

Agesz CTjeerd)

Binkes ( F. H.)
Boele ( ].) Ckiturgut'

Buwalda (Arrieu)

Bylsifia C Nyske )

Dirigeraans Cl.)

Donker (Jeen)
Feitema (Feite)

Graad (Jan de)

Ilaga C B. )

Halbes ( I jeerd)

Hanfeus Cjöbannes)

Hoeksma (Feyte H.)
Kleinhouwer (I.)

Lehux (Tnoma)
Minzesz C Frans )

Molenaar (W;ebe Nolkesz)

N. N.

Poppes CPoppe Jansz)

Poppes C Poppe Idskesz )

Ruurdsz ( Folken )

SiebolthX CBouwe)
Sieboltsz (Jelie)

Sleeswyk (Cornelis)

Stapert (Jouwen N.)

Siaperc ( Nanne 1.)

Scaperc ( Sy brand 1. )

Stofielsz (Wouter)

Y S T DËR

Vlot ( Dr. J. G. ) te

VVorkum.
Vry (Siebe UiJkerzde)

Wesfèlius (^ddo. Joh. ) Pre-

dikant fe )L,ngvveer.

Wülemsz (Ane)
Witteveen ''Ane)

Witteveen (ILrtelt)

Witteveen ( Lornelis )

Wirteveen (Frederik)

Wi teveen (Gabr.éi),

Wnteveen (Harmahus)
'Ygramsz (Hans)

MAASSLUIS.
E. Mol l, Predikant

in de Hervormde Ge7

meente.

Bezeren (Mar. van)

Bui ch ( Dfl.Mutthys van der).

Predikant ie Maasland.

Rurgh (Jacobus van deu)

Doimak r (Joh.)

End Steph- z. A; y V3n der)

End (Hendrik v„n der)

Fortuyn ( C. )

Jellico ( Do. Abr.) Ruilend

Prtdikant van Schipluiden.

Leeuw (J. van der

)

Lely (Corn. van der)

Meer (Maria Airiana van

Hoey
, tl 'cd- Vjii der

)

üosterveen (Jaconus)

Schelvisvanger ( L.

)

Schim lP. )

Valk (Hendr )

Valk. ( G. van der)

MID-
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MIDDELBURG. I
Brande (Mr. J. P. van den)

I Baronet.

Egbert Philip van
Visvliet, J.U.&
MeJ. Doctor ;

Kiesheer

der Stad Middelburg,

enz.

Gerardus de Wind,
Med. Doffor, Anat.Chir.

&> Ohjietr. Profesfor.

J. P. Er m erin s

,

Medicina. Doctor.

* * * *

Voorde Stad Middelburg.

m

I

s Griffier ter Secretarye

B. P. van de Coppello.

* * * *

Abeele (Ds.van den) Cbt-
rurgyn.

Ackermaris (Pieter)

Ailaart (Johs )

Armand ( D. )

Ballot (Do. C. II* D.

)

Pi Hof. Profesfor.

Bacius C J' A. )

Kerkers J r. ( Dr, Hk. )

Baveren (W* A. de)

B sdora C M. D.

)

Blinde (Jac. de)

Bruyn (J. J. D.

)

Boddaert CC. J.V. D.Heltn)

Bogaard (JacobJan)
Boom C L^onardus Louys-

fen ) Med. Doftor,

Bruistens ( N. ) V. D. M-
Buisfon Cj. Brungné Du)
Catsman C IfaacO

Catsman C Pierer )

Changuion (Paul)

ChuyCCathavina ReyniCrfén

Thoren, Weduwe de)

Citters (A. S. van)

Citters van Duynbeek

(Fred. van)

Citters ( G. van)

Citters (Jacob van) Oud-

Burgemeester,

Citters (Jan Cornelis van)

Citters (Wilhem Aarnout

van )

Columba ( j. S. Schorer,

Weduwe')

Coppello ( B. P. van de)

Griffier ter Secretarye.

Dancfaerrs (H. S.)

Dasfevael (Steven)

Denis ( D.

)

Dryfhout (Do. A. ) Secre-

taris van het Zeeuwfcb

Genootfchap te Vlisfingen.

Dryfhout (Do. A.)voor bet

M ddeiburglche Departe-

ment.

Evertfen (M. M. van Gel-

re, Weduwe )

Ferny(Dam'el Kornelis van)

Fremery
( Do. Joannes de )

Geene *( M. )

Haringman (Jan)
Horst ( Diik van der)

House
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Houte (Johannes van) Pbar.

macopaus.

Hurgronje (Paul)

Huyslen van Kattendyke

(A. Hurgronje
,
Weduwe')

Huysfen de ICartendyke.

Kakenberg (B. H.

)

* Klemme ( H. . )

Kosrer Pietersz. ( Simon de)

Kreke (B. van de)

Kreke ( Jacob van de )

Kruysfe ( Jan van de )

Lampfins (M.Sautyn, Wed.)

Lang C Ericus de)

Lanrsheer (J. P.

)

Liebert. Cbirurgyn.

Linde ( v. d )

Lynden (' van

)

Mahieo ( Piecer Le )

Meertens ab Z. (Jacobus)

Meyners D. V.z. (G, F.)

Mounier C M. G. de Mor-
chy

,
Weduwe )

Mulder (Matthys) Cbirur-

gyn op Borsfelen.

Mulder M.z. (Cornelis)

JMoofe ( J.

)

Onbekende ( een )

P. ( V. D.)

Perre ( facoba van den

Brande , Duuariere van

de )
Pbilantrnpe ( de Loge de )

Poort (P. H. Wed. van der)

Polis ( S. C. Mathias,.

Weduwe )

Puyt J. z. (Jacobus de)

Radermachcr ( D. ) Heere

van Nieuwerkerk.

s. (J. P.

)

Schelvisvanger (jDo. J.

)

Schippers D. z. ( Adriaan)

Schorer C D. J.

)

Schorer C J. A. )

Schorer (J. H. )

Schorer ( M. van Citters,

Weduwe )

Serié (Cornelis Johannis)

Phannacopaus.

Serié ( Pieter Jaeebus )

Sinclair (S. M. V. D. H.

)

Sinclair (W.)
Smit (Abraham de)

Smith C Jacobus)

Soelen (Johannes van)

Solingen ( A. V.)

Steengracht d’Oostefland.

Superville ( D. J.
de)

Thehoff (Jacobus)

Tim ( Pierer Johan )

Turcq C B. J.

)

T uring (Johan

)

Vermeule (C.

)

Visvliet (Anna Henrietta

van )

Visvliet CH. G. J. van)

Visvliet (M. van)

Visvliet ( R. Bodt , Wedu-

we van)

Visvliet ( Wybo van)

Wind ( Samuel de)

Wybo (Anna Elizabeth)

Zeebergh ( P. S. Wybo,
Weduwe van)

MUY-
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M ÜYDEN.
Delpierre (Mr . J. H,)

Storm ( Rutger ) Stads

Cbirurgyn.

N A A R D E N.

J. H. van Munster,
Stads Medicina. Doftor.

C. S WAV ING, Predi-

kant in de Hervormde

Gemeente.

Achter (Do. C. G. van)
Bolten Senior (Jan)

Brouwer ( Cornelis

)

Cos cJ.)
Ham {Do. F.) teHilverfum.

Leek ( Cornelius van )

Merkus (J. G. )

Port CJacoba van der)

Port C Margareta van der )

Quykingh C de Weduwe P.)

Schrieck ( de Weduwe C. 3

Thielen C W. van )
Thierens ( Hendr. )

Thierens (Jacobus)

Thierens (J. A.)

Thierens (Joh. Pet.)

Wydenbrugh (J. van )

N Y M E G E N.

P. N. Lotichius,
Med. Doft. Qiiartien-

en Stads-Archiater.

M. W. DE Man M.J.
Z. , Med. Doftor ; Raad

der Stad Nymegen.

B. B.

B. ( V. D.)

Berkhoff ( G.

)

Brousfon. Landfcbryver.

Brouwer.

Harencarspel (Do. F. J.van)

Kop.

L. C V.)

Looyen ( A.A.)
N. N.
Saloutha ( A. Salouthay de )
Schenk van Nydeghem.

i Smits. Schepen der Stad

Nymegen.

Wyclc (Do. H. J. van)

OLDENZAAL.
A. L. Meyer ,

Medic.

DoStor QXisLands Phyficus.

Hinderinck CJ- P* ) Apo-

thecar te Nort<hoom, in

de Grnaffchap Bentheim.

Kersbergen (Barths. van)

Cbirurgyn te Ootmarfum.

Lecs-Collcgie te Oldenzaal.

(Het)

OUD-BEYERLAND. 1

Joh. de Brüyn, Med.
Doft. teOud-Beyerland.

Cs. Snip, Heelmeester te

Zuidland.

M ATTHEUS
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Maatheus VVeymans
,

Heelmeester te Zuidland.

Geer ( A. van der) te Oud
Beyerland.

Gyn (Jan vax\)Cblrurg. te—
Haupt ( H. C.) Cbirurgyn

te Zuidland.

Höuven {Do. J. H.van der)

te Nieuw Beyerland.

Jager {Dó. J. G. de) te Heer

Simonshaven en Bierr.

Kluyt ( Cornelis) Cbirurgyn

te Spykenis.

Meyer ( Adrianus) Chirurg.

te Korendyk.

OUDENBOSCH.
AD.V INGERHOEDTSj

Medicina. Doctor.

Henr. van Etten,
Procureur.

OUDEWATER.

J.
W. VAN No ORT,
Medicina Doctor.

OVER-FLACQüÊ.

S. A. DE MoRAAZj
Medicwa Doctor } re

Sommelsdyk.

L. Kolf f, Bailluw enz.

te Middelharnis.

Anemaer (Corn.) te Ooit

t
gensplaec.

Fauel (Th.) Cbirurgyn te

Sommelsdyk.

KolfF ( Adr. Quir.) te Mid-
delharnis.

Oldenborgh (P- van ) Secre-

taris te Willemftad.

Sprangers (Jac.) te

PURMEREND.
A. J. Menger, Med.

Doctor
7
Oud-Raad en

Burgemeejler.

Appel (Simon)
Balen ( liernardus Arnoldus

van )

Blauw (Jan)
Hoog ( dend. Corn.)

Klinkert (A. ) .

Lees-Collegie. { Het )
Louwen ( Albert)

Peereboom ( B.

)

Ryrink ( Hcrm.

)

Schaink (Mart.)

Selleger (Btrnard.)

Vislcher (Klaas)

Woltman (J. M.)
VVoimer (Jacob)

RIDDERKERK.

Joan Hu go vander
G r o e , Predikant tt

Ridderkerk.

Bom ( A. J.)
Bra-
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Bravenboer ( C.

)

Bravenboer (TL) Schepen .

Broeiing ( 13- ) Schout en

Secretaris te Heer Jans

Dam.
Clement (De. Boudewyn)

Predikant te Voorthüifen.

Dikke (A.) Ouderling.

Dolder (Do. V. vaw) Pre'

dikant te Ys felmonde.

Donker ( C . ) Chirurgyn >

te Heer Jans-Dam.

Faasfen de Heer (Do. P.)

Predikant re Rylöorr.

Groot ( P. de) Kerkmeester

te Heer Jins-Dam.
Groot ( W. de)

Heiningen ( J3. van ) te

Charlois.

Heino^t (W.) Ouderling

.

JJuyfer ( C. H. ) Diacon.

Huyfer ( P. K. ) Schepen.

J. (A.) te Hendrik Ido-

Ambacht.

Jong (PI. de) Diacon .

Karslenboom (G.) JDlacon

te Ryfoort.

Kranendonk ( de Wedu-
we A.) .

Kranendonk (A.P.)Subflit:
Dykgraaf &c.

Kranendonk ( de Wedu-
we G.) te Ryfoorc.

Kranendonk (H.)
Kulk (A. van der) Ou

derZing.

Kulk (W. van dor

)

Lagendyk (A.) Schepen,

Lagendyk (D.) Kerkmeester,

Lagerwerft ( J. ) Pond-

gaarder.

Lagerwerf?(M.) Ouderling.

Leeuwenburg ( de Wed. Af)

te Krimpen aan de Lecq.

Leeuwenburg ( Jan

)

t«

Ysfelmonde.

Maaskaat (de Wed. Pr.)

Metfelaar ( B.

)

Molenaar (Pieter) te Yi-

felmonde*

N. N.
N. N.
Nugteren (A. ) Ouderling

.

P. te Hendrik Ido-Ambacht,
Plaifier ( F.

)

Ouderling te

Ryfoort.

Roos (J.)
Schippers ( W. ) School-

meester.

Smouter ( J. ) Ouderling

re Ryfoort.

Solingen ( W. van)

Staay (A. v. d.)

Staay (de Gebroeders J. M.
P\ van der) te Ryfoorc.

Staay ( P.W. v. d. )
—. —

Steehouwer (A.) te Hen-
di ik Ido- Ambacht.

Sterk CDo. Jan ) Predikant

te Zwyndrechc
Stoop ( N. ) Chirurgyn

te Heer Jans Dam.
Strafo (Do. Ffiil. Jac.

)

Predikant te Krimpen aan
de Lecq.

Thuy 1 (W, van) Heemraad.

P Veld
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Veld (K in ’t)

Vejr (P T. vfln der) te

Krimoen aan de Lecq

Vries (Do. Elias de) Pre-

dikant tc Putrershoek.

W. te Hendrik Ido - Am
bacht.

Waal ( W. BI. van der)

ROTTERDAM.
Daniël Barbe,

Predikant in de Her-

vormde Gemeente.

Petrus Godofre-
dus Sprenger
VAN EyK,

Jan Scharp,
Wilh. Greve,M>J.

Dodior ; en Examinat.
hy den Ed. Hove en

Hooge Viérfchaare van
vSchicland

, als mede
Doctor by de Nederd.

Gereformeerde Diaconie

Gualtherus Jacob
van den Bosch.

* * *

De Stad Rotterdam
* # # 5(e

Arrenberg (Reinier)

Arrenberg ( Gerard Abr )

Barre ( Christiaan ) Stads

Apoibecarin bet Diaconie

Huis.

Charanrc ( N. H van )

Cornel (N.)
Costernun Corn. zn, (G.)

Diekamp ( G. )

Eynden ( Gerardas van

)

Greve (Do. Wilh.) Etner.

Prcd'kant van Berckel.

Herklots ( vV. H.)
Hoog ( Joh. ) Prejidtnt -

Schepen.

Hoog (Mr. Marinus) Raad
in de Hroedfcbap.

Hoogerwaard ( Ary ) te

Kralingeri

.

Hope ( Agatha Maria)

Hoppelteyn (S.)

Hubert ( Ifaac )

Jong Ads. zn. ( Daniël de)

Klerk ( Cs. ) Apotbecar en

Cbemist.

Kloppenburg (B.

)

Kolff ( Cornclis

)

Kol ff ( Eliza)

Laan (J. van der)

Laurillard dit Fallot (lf.

)

Leesgezelfchap ,
onder de

Zinfpreuk : Onderzoekt

de Schrift. ( Het)

Lezenne (Job. de) Breuk

>

meester.

Loeff ( M. M. van der)

Notaris en Makelaar.

Luvkus ( M ) Heel- en

Vroedmeester te Colyns*

plaat.

M. ( V. V.)

Mees ( Adr )

Mees (J Rud.)

Moll ( H )

M'-'nté (Johan Ph. de

)

Rand in de proedjebap.

Neve
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Nave (As. de Bruyn de)

Medicina Dofior.

Noorden (J. van) Medr

cina Dcclor.

Obyn (D.) Apotbccar.

Oordt ( A. van)

Oordt (Greg van) Rand

in dt Vrocdjcbap.

Prey ( Johs. Z s. Simon)

Komt Schilder.

Prill ( W. de) Notaris.

Schemmer (H)
Sieburger C Hermanus )

Chirurgyn te Kralingen.

Staal ( Mr . C. van der)

Raad in de Vroedfchap en

Oud- B irg etnees ter.

Sterke (G. de)

Sterke ( M. de)

Sterke ( S. de

)

Stolk (Jan van) »

Suertnondt ( B. ) Oud
Schepen.

Suermondr (W.) Raad in

de Vroedfchap.

Uytdenbroeck (R )

Vink ( H. ) Med. Deftor,

Anat. & Chirurg. Pro-

fisjor , en Raad in de

Vroedfchap.

Veen ( Ph. van)

Westerhout QDo. Martinus)

Emeritus Predikant van

Brouwershaven.

Yzendoorn (P. van) Raad
in de Vroedfchap en Bur-

gmeester.

P2

SALTBOMMEL.
Th. Otto, Stads-

Medicinet Do&or <5r*

Profcsfor ( federt over-

leeden.)

Sc ip 10 de Kanter,'
Stads Medic. Doctor.

SCHIEDA M,

Mr. WlLHEM VA

N

Walwyk, Raad in

de Vroedfchap en Oud--

Burgemeester.

SCHO ONHO VEN.

F. A. Hondorff Blok,
Medicina Do&or.

Het Gezelfchap : Voor

Waarheid en Godsdienst.

SLUIS in VLAAN-
DEREN.

G. W. Callenfels,
Medicina Do&or en

RegeerendBurgemeester

der Stad Sluis
; Lid van

het Zeeuwfche Genoot-

fchap en Lid-Conful-

tant van de Natuur- en

Geneeskundige Corres-

pondentie - Sociëteit in

’s Hage.

\

Bye
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Bye (Anthon'ye de) Bur-

gemeester en Cbirurgyn

te Yfendvke.

Heulen ( Do. I H. van)

Predikant op bet Retran

chement.

Jansfen (J Q. ) Cbirurgyn

te Aardenburg

Melmet (A. A.) Cbirurgyn

Major onderbet Regiment

van den Generaal Lewe

Second ( ].

)

i STEENBERGEN.

Mr. J. C. van de Leur,

Secretaris der Stad

Steenbergen.

Allebes ( A . I ) Cbirurgyn

en Vroèdmeester.

Aoemaet, (A.J) Weduwe

wylen den Ileere Burge

.

meester en Secretaris A,
Aneooiet..)

Boer ( Hcyliger) Weesmees-

ter en Subjlit. Secretaris

Bruce ( Roberc ) Capïtein

in ’t Regiment van den

LieutenantGenirdal Nieu-

webbeim.

Cornelisfe ( Abrahaaa)

Diepenbeek ( C. J. van )

Oud-Scbepen.

Dongen ( Do. j.van' Pre-

dikant te Steenbergen.

JDruten ( J van

)

Giljam ( A. ) Oud-S hepen.

Groot ( W. de) Md. DA.

vfolenfchot (L ) Med Doft.

Neömagus ( Benj. ) Stad-

houder en S:tbJl.Dyk.‘/*af}

Nieuwenhuyzen (Gerard

van )

Othyen (Cornelis van)

Overbroek ( D. A.) Wees-

meester.

Quist (Johannis)

Schindier (D )

Spelt N.z. ( A. van der)

Stuten CA») Schepen .

Weert G.z (E. de) Bur-

gemeester.

Windeel (Do. C. P.) Pre-

dikant te Blakeren.

T H I E L.
T

Mr. J. D. van Leeu-

wen, Ontvanger der

’s Lands - Middelen.

N. van Lokeren j

Medic. Do&or-)

N. N.

N. N.

N. N.

N. N.

T H O L E N.

G. Nieuwen huis,

jMedicina Dc&or

.

Greep (
Barnardus ) Cbi-

rurgyn

Hancke (Do. B .) Predikant

te Oud-Vosfemeer.
Babee
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Libee Ks zoon ( Leendt.)

Chirurgen.

Moor (Filter de) Cbirur-

gyn en Vroedmeeiter van

Scherpenisfe.

Wagtho
(
Anna van den

Bosch, Weduwe K.)

"Wagtho (Cornelis) Schepen
,

1

en Notaris.

Was (J. )
Chinirgyn en

Vrcedmeestertt Sc. Maat-

tensdyk.

UTRECH T.

Petrus Luchtmans ,

Anat. & Chirurg. Pro-

fesfor.

A. van Paddenburg,
Academie - Drukker.

* * *

Het Provinciaale Utrecht-

SCHF. Genootfchap van

Konjien enlVetenfchappen ,

* * *

Bachiene {Do. PJ.) S S.

The»]. Profesfor

Boterhoven (I.) Schout
J

van Nederlangbroek.
j

Dicdenhoven ( N. M.)

Doelen (Do van ) V. D. M.
Doelen (I.van)

Driel ( D. van)

Drieling (F. H. A. ) Ca-

ttonnik.

Doude ( Dr. Hermanus

)

K. (A. M.)

P 3

L. C N. IN.)

Otterloo (H. van) Boek-

handelaar

.

Pothuylen (Z)r. H. van)

Schalkvvyk & Velden (H.N )

Schout van Zuilen &c.

Schalkwyk ( J. van)

Schuppen ( S. van )

Stuart CM.) RemonJïrantscV

Predikant.

Swmenburg ( de Weduwe

wylen Do. )

Velden (Abraham van de)

Weyland (Do H)

VEER E.

J A K 0 B J O II A N A N-

dr ie ss en, Medic.

Doiïor
0
Raad,Oud-Bur-

gemeester en Schepen

der Stad Veere.

J.A.Ardesch, Raad
en Schepen der Stad

Veere.

* * * *

De Stad Veere»

* v * *

Boddaert (Johan)
Bricheau (Jeao)

Sruining ( Do. Hermannus
Adrianus

)

Byleveld ( C. G.)
Byleveld (Jan)

Ch. ( Jonkvr. Jac. )

Ch. C 'Jonkvr . M.)

Chalflwrs CJ. M.)
Cliev*



Cliever (D. Wtn. de) \

Cliever (D. Wm.de) qq. 1

Enfants de la Vertu (la

Loge :

)

£vera C Jacob ) Med. DoSt.

Gregory (Georgejohn)

H. (J. S.)

Hoyinclc (
Mevrouw )

Jacobte ( 'A“ )

LoefF C M. S. van der

\
7 befauriercLr Stad Veere.

Mauregnault C de)

Mofer C Na)
Murray C Peter )

Neve J, z. C W. de)

Schadden (Do. Casp. Joh.

Alb)
Steenhari C Pieter Haak )

Thuring (J.)

TiffelenC z.( Johannesvan)

ToUé C D ). Henrik Antoni

)

Visvliet C M. J.
van)

Wanders (Do. A.)

vianen.
P. T-oppên? Medicina:

Doctor en Schepen.

VLISSINGEN.

J. C. Baerts, Medicina:

Doctor.

* * *

Het Zeeuwfche Genootfchap

vnn Koisten en Weten

f.happen te V lissi noen.

als Secretaris.

A. Dryfhout.

WAGENINGEN.
D. B. Mos BURG ER,

Med. Doctor , Burger

meefter der Stad Wa-
geningen.

Jftcobs CM.) Med. Doctor.

Klinkenberg van Echtea.

Burgemetfter.

WEESP.\
J. Houtman, Th. Z.,

Medicina Doctor,

Honert (Do. T. H. van den)

Predikant te Nichre vecht.

Poll (Do. R. van der) Pre-

dikant te Abcoude.

Schouten ({.) Cbirurgyn.—
Sp~uit (Gerrit) te

Nichtevecht.

Timmer C Gerrit) Cbirur-

gyn en/lpotbecar teWeesp.
t

WOERDEN.
T. VAN V L I S T.

Asfum (C. van)

Baarfel ( I. H. van )

Blanken CW. M. Resler ,

Wedtwylen Do,

Bogaard ( C.)

Buyt ( Do. P. )

Gerlagh ( f.
H.

)

Ham. Hoofdgaarder [fc.

Isfendorp C Dr. I-redrik)

Koo.
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Koon mig (lik. de)

Por ( W.)
Sprengen (J.P.) Chirurg.

Valk (C. D. )

Vos (Do. M. C.)

de YOUWRE.

W. Siccama ,
Pre-

dikant in de Youwre.

YSSELSTEIN.

Mr.V.vander Meulen.
1 SiibflituutDrosfaerd^enz

.

Baggen (N. J.
V.

)

Bruggen ( Hernis. 1 er )

Codde ( Cotn. Joh. van As-

ftlen )

Fa'ck ( L. C.)

Gravcs (Cornelis) Schout

van Benfchop en Noord*

Polsbroek.

Griethuizen (Jan van)

Hugenhoitz (Jobs.)

Hugenholtz (bo. P. A. C.)

Oeveiingh ( W. H.)

Pafchen ,
gcb. Tra Kranen

( de Weduwe)

Roest ( H. van der')

Roder ( Do. J.) Predikant

in Lopiker-Knpel.

Tra Kranen ( J. )

Tra Kranen ( S. E.

)

Vollenhove (J. N.

)

Wjïleumier (Jan)

P

de ZAAN.
F. L E M A I R e , 71 ledic.

DoSlor ,
te West-Zaan-

dam.
Albert Masker,

Chirurg en Tlpothccar

te Oost- Zaandam.

IIend. Tobbe, Chi-

rurgyn ,
te Zaandyk.

P. va n der Smissen,
Chirurg. & Jpothecar,

te Wormerveeii

Te West-Zaandam.

Lees- Colltgie aan de Zaan

C V Geneesk. )

Breda (Fians van )

Mareland M. z. (J. van)

Nieuw ftad ( Lo. W. van

Notnes (Dirk)

Schuorel (Claas)

Spiers Corn. z. (Willem)

Zomer ( Abraham )

Te Oost-Zaandam.

Beeldfnyder (W
.J.) Medic.

Dt ftor.

Willige (Wm.) Chirurgyn

en Jpothecar.

Te Zaandyk.

Ereet (Arent)

Brcet (Corneiis)

4 Graftt
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Graftdyk (Klaas)

Honig Jacobsz. CCornelis)

Honig Jacobsz. (Jan)

Honigh ( Adriaan Cornq-

lisz.

)

Honigh(CornelisAdriaansz)

Honigh ( Gerric Cprne*

lisz.

)

Kee (Maarren )

Kool (Jan) >

Kop ( Simon )

Ley ( Aris van der)

Neven Molsz. (Claas)

Swart C Pieter).

Vis (Jan)
Vis ( P ieeer)

Vleuten (Adriaan van)

Te Wornicrveer.

Aalsmeer (Claas) Koopman.

Dekker (Jan) Koopman.

Gelder ( Pieter Smit van)

Koopman.

Haan (Jacob Tysz.) Kooptn.

Kóyner (Cornelis) Koopm

.

Makkis (Witlena)'Kö^>wa»

Mol Louwerensz. ( Gor-

netis) Koopman te Wor-

mer.

Neiiius (Anronie) Chirurg .

en Apotbecar.

Peering (Jan)
Rysfel ( P. C. I. van) AV

tÜris en Procureur.

Sdher.k ( Dirk ) Stad. Chir.

Steenmesfer (Jch.
-

) Boek •

houder.

ZIERIKZEE.

Adr. Bruynviscii
.
Maa.t j.ES , Stads-

Mcd. Doctor en Raad
der Stad Zierikzee.

R. C. Er me rins,
Med. Doctor.

Bal (Co’nelis) Chirurgen

op Dreifchor.

Boeye (Saauiel)

Coenraats (DJ Chirurgyn

te Nieuwkerk.

Gelre (A/r. Pieter Paul van)

Raad der Stad Zi erikzee

,

, en wegens dezelve , Gecom-

mitteerd Raad.van de Ed:
h'ÏQgi lieeren Slaaten i:an

'Zeeland
, en Raad ter Ad *

mirahteit.

Graafeilandt (Leendert van)

Stads.Chirurgyn en Vroed
meester te Brouwershaven.

Hamau ( Arnöldus Jacobus)

Chirurgyn te Renisfe.

Hocke J. z. (Corn.) Secre-

taris te Boramtneede.

Hocke (Daniël) Schepen der

HeerIvkbeid Dreifchor.

Hocke J. z. (Jacob)

Lange ( Mr. Adriaan de )

Ra' den regcerend Burge-
meester dsrSta ^Zierikzee.

Liens.

Maatjes (Daniël Joh.) Stads-

Chirurgyn te Zierikzee.

Meer-
• »

/
l



INTEKE
Meerten (L. van) Heem-

raad, van den Lande van

Schouwen.- >>
>

fcr. N.‘

N. N. Predikant.

N. N. te Brouwershaven.

Potter ( Pieter de ) Chirur

.

,

gyn en Proedmeestèr te

Zierikzee.

Vis C Cornelis)

Wükes(Andr. Adr.)CZ>/V£/r-

gyn te Brouwershaven.

r ZUTPHEN.
T. F. Martinet,

jd> L.M., Pbilof. Dopt*,

Predikant in de Her-

vormde Gemeente te

Zutphen ; Lid
K
van de

Haarlemfche ,V lisfing-

fche 'en Rotterdamfche

Mciatfcbappyen der We-

tenfchappen.

O V ERGESLAC
Onder Amfterdam.

Swart C Steven )

Onder ’s Botch.

Haar (J. van der) Heelmeester

te 's lioscb.

Lisfe ( Louis J. van der) lied.

Doclor tc Vccfcel.

Onder Goriochem.

Lintner (D. C. ) Apotbecar.

Onder ’sHage.

Baelde ( Mr. P. ) Oud-Raads-
heer in den Hcvo van Heiland.

Hamel ( Air. P. Th. van) Ad-
vocaat.

UAREN. £2*1

N. N.
N. N.
JST. N.
N. K.
N. N.
N. N.
N. N. . _

N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.

ZWOLL E."

J. II. Stolt e, Mcdic*.

Do&or
, Oud - Burgc*

meefter derStadZwolle.

MauriR (Matthys van)
Sonsbeek ( R. van) Medic.

Dodor
, Burgemeester en

Cameraar der Stad Zwol-
le.

en N AAM EN:
Heringa ( Do. Job. ) Predikanc

in ’sHagc.

Huygens (Johannes) Notaris
en Procureur.

Knibbe. Schout van den Leyd.
fchco-dam.

Scbepman (Mr

.

H.) Advocaat
.

Spyk (Mr.
J. a. van der)

Advocaat.

Waihington (J. J.) Clercq ter

Griffie van Hun Hoog Mog.

Otidtr Naarden.

BruiDj
,
gekooron Pronckert (de

fPeduros)

P BUITEN
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BUITENLA NDSCHE
• • *

INTEKENAAREN.

DUITSCHLAND.

J.G. Leidenfrost,
Medicina Doctor&Pro-

fes[orgaan de Koningl:
'

Pruisfifchi Academie te

Dui sburg aan den

Rhyn.

Carstanien, Medic.

Doctor & Profcsjbr. —
, >

H. F. De lius, Pra-

ftdent van de Keizerlyke

Academie der Natuur-

mdcrzoekercn enz. te

Erlangen.

De Medïcynfche .Faculteit

van de Univerfiteic te

Erl a n ge n.

Leonardus Ludo
vicus Finke,Mü-
dicince Doctor & Pro-

fesfor ,
Biblioth. &c.

aan ’t Konigl. Pruis-

fifch Gymnafium te

Lin gen.

%

Christian Friedricii

Trendelenburg,
Med. Doet. te Lubeck.

Theodor Friedrich

T REN DELENBURG ,

Med. Doctor

,

Ackerraann. Med. Doftor.

Curtius ( Cari Werncr )

Med. Doctor.

Lemcke ( Hans Bernbardc

Ludevvi^ ) Pbyficus

Med. Doftor.

Paarmann. Med. Doftor.

fc'cltf*



NAAMLYST der

Schetelig (Jacob August)

Med. Doctor.

Lentin, Hofmedicus

te Luneburg.

Ebeling, Medic. Doctor.

Munch, Stads Pbyfi-

cus /«Ratzeburg
by Hamburg.

ENGELAND.
Melchior Justus van
Effen

,
Predikant in de

Hollandfche Gemeente te

L O ND ON.

C. Sci-iwiERS, Predi-

kant—
Bosma ( D.

)

R U vS L A N D.

G. VA N DER WeyDE,
Major en Capitein In-

genieur ten dienste van

Haare Keizerlyke Ma-
jcjlcit aller Rusfen :

Correspondeerend Lid
van de Natuur- en Ge-

neeskundige Correspon-

dentie Sociëteit te s’Hü-

ge enz. te Riga.

«4T
Borreman. Med. Doctor.

Hofman (Xarl Ferdinand)
Medic. DoElor &Profisfor
te St. Peters :

1 urg.

Kill. Overjlc by de Artil-

lerie
, te Riga.

Marpurg. Perb. Div. Mi-
nister in Lyfland.

Sixt. Med. Doctor te St.

Petersburg.

Witte CJ. E. de) Lieut•

CcIonel Ingenieur
,

Rid-

der der Orde vtn St. bVo-

lodimir enz.

Zadig. Medic. Doctor.

SURINAAME.
IsaAC Vieira, Raad in

denEd. Hove van Politie

en Crimineele Justitie ,

te Paramaribo.

Engelen (Jacob Voegen van)

Malie. DoElor
;
Raad in

den Ed. Hove van Civile

Justitie
;
Lid van de Hol-

landfebe Maatjchappy der

IVetcnfcbappen te Haarlem

enz.

Kammel. CC. M.) Prcic_

tifeerend Cbirurgyn ; Oud-

Commisfaris van 't Coile-

gie vin kleine zaaken.

’tLeesgenoorlchap : Nutt'g
en Permaakelyk.

Mey-



**4 IN’TEKE NA AREN.
Mryers. Msdic. Doctor.

Winheym (Jofeph ) Chi-

Vi
rurgyn.

3 .

Z W E E D E N.

J. R e F t e l i u s
, tf/j Se-

cretaris van het Collé-

ge Royal de Medecine

,

tc Stockholm.
'i

.3
' f ^ 1 C
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: Men gelieve van de volgende Drukfeilen kennis te nee-

men en dezelve, benevens eenige ingefloopene onnaamm

keurigheden in de fpelling ,
gunstig te verfchoonen

:

blaiz. regel {laat lees.

4. Cf) de woorden van deezn noot behooren tot de noot Cf)» eo
wederkeerig die van ( tot (f ).

7. (d) op’t.’ei»- Men vergelyke hier me- Men vergelyke hier mede
>

de.' de de verklaarmg van dit § LIII beneden; en dever-
1

verfcbynfel beneden, § LUI. klaaring van dit verfchynfel
•

geteeven in de Ile. AfdeeL

S VII. i

15. O) op’tein- pag. 310. Pag- 31.
de.

20. (O Oper. Snpplcm. Oper. omni
25- 17. - tertii tertin

34. C») op ’t ein- pag. 2®5. Pag- 389.
de.

37- Ct ) r. 5. - Kegul. Med.Antim. prapr. Reg. Ant.'Med.
43- 4 -

- weineemendbeid welmeenendheid
8. - met niet

75- 13 - met vier deelen fal Tartari met vier deelen Antimoni-
en een deel Antimonium. um en een deel SalTartari

.

81. 1. -
§ xLvm. 1 $ LV1I m

82. CfO 8 «9» vide hascpraeparat, hi Zpijl. vide de hac priepam. is
ad L A N G ELOTT. Rpift. Lanoelotxi ai

Natur. curiofos.

95 . - 28. - in in de
145 - “ 15 . - Kermis Mineraal Kermes minerale

IC. - Vittlli Ofi Vittlli ovi
195 - 4- - Renjfelaar (J. J.

)

Rensfelaar CJ- J- van) T’

204. Col. 2. 25. Schot CDr. G.) Schot CDr, J. )
*c6 - 47, - Stralen j'umz. CH. van) Stralen janaz. (Mr

.

H. vari)

/
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